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  بسم هللا الرحمن الرحيم
من يهده ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ، نستعينه ونستغفره ونتوب إليهنحمده و إن الحمد هلل 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 
 أما بعد:، وسلم تسليمًا كثيراً صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وصفيه من خليقته،  ،وأمينه على وحيهورسوله، 
الذي لّم شتات هذا الفن، وجمع ما  البن الصالحكما هو معروف تصار لعلوم الحديث، وعلوم الحديث اخالكتاب 

وذكر المصنفات التي ألفت في هذا العلم، قبله، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة النزهة تفرق في المؤلفات 
مما يجمع أكبر قدر ممكن  وهو من أول ما كتب حقيقةً  ،هرمزي للرامالفاصل  المحدثكتاب إن من أول ما كتب 

كانت علوم الحديث مبثوثة ألن العلوم كما تعرفون أو يبدأ التأليف فيها شيئًا فشيئًا حتى تكمل وتنضج،  ؛في وقته
في الرامهرمزي  فلّم الشتاتلصنيع المتقدمين، كان نتيجة استقراء إنما وكثير منها في مؤلفات المتقدمين، 

وهو أوسع من كتاب الرامهرمزي  ،الحاكم فصنف كتابه معرفة علوم الحديثثم جاء بعده  ،المحدث الفاصل
ن كان في  ،فألف كتابه اإللماعالقاضي عياض جاء بالنسبة لعدد األنواع، ثم بعده  وكيفية  طرق التحمل واألداءوا 

ألني  ل القول أن أسترسل في هذا المجال؛من فضو كل حال وعلى في بابه،  إال أنه نافعكتابة الحديث وضبطه 
 بين يدي بين طلبة علم يعرفون هذه الكتب، والكثير منهم رجع إليها.

ال يخلو فن ونوع من أنواع الذي ابن الصالح جمع ما تفرق في هذه الكتب وفي غيرها من مؤلفات الخطيب 
بعد الخطيب جميع من أتى "بن نقطة كما هو معروف: علوم الحديث إال وكتب فيه كتابًا مستقاًل حتى قال ا

اعتنى من جاء بعد ابن الصالح بكتاب ابن الصالح، كان كما قال  "على كتبه ة لعلوم الحديث فهو عيالبالنسب
، أو معارٍض له منتصر.. الخ كالمه كما هو ومستدرٍك عليه ومنتصر، كم ناظٍم له ومختصرال يحصى الحافظ 

ووي في كتابين، التقريب واإلرشاد، واختصره أيضًا الحافظ ابن كثير في الكتاب الذي بين معروف، اختصره الن
في منظومة تبلغ األلف والخمسمائة بيت، لكن ، ونظمه الخويي ظ العراقي في ألفيته الشهيرةأيدينا، ونظمه الحاف

وكثير من الفن، أصلها ألفية العراقي،  لم تبلغ مبلغ األلفية العراقية ولم تدانيها، أيضًا السيوطي له ألفية في هذا
 ولهذا يقول فيها:مأخوذ بحروفه من ألفية العراقي، أنصاف أبياتها 

 واقررررررررررررررررررأ كتابرررررررررررررررررًا تررررررررررررررررردر منررررررررررررررررره االصرررررررررررررررررطالح
 

 كهررررررررررررررررررررررررررررذه أو أصررررررررررررررررررررررررررررلها وابررررررررررررررررررررررررررررن الصررررررررررررررررررررررررررررالح 
 

وما زال التأليف والتصنيف في علوم الحديث مستمر إلى وقتنا يقصد بأصلها ألفية العراقي كما هو معروف، 
 (قواعد التحديث)في الباب اسمه كثير ممن ينتسب إلى العلم ألفوا، فجمال الدين القاسمي له كتاب جيد ذا، ه

 ا العلم بصلة، اسمهوالشيخ طاهر الجزائري هو كتاب أيضًا نفيس لخص فيه كثير من الكتب التي تمت إلى هذ



جاءت  ثم بعد ذلكوكتب في هذا الفن،  سنن المتقدمين ممن ألفعلى وما زالت الكتابة جارية  (توجيه النظر)
يالحظ في ظاهرها دعوة طيبة، لكن وهي واالستفادة من مناهج المتقدمين، إلى نبذ قواعد المتأخرين الدعوات 

وهذا النوع من الطلبة ال يستوعب مثل هذا أنها تلقى على عموم الطالب بما في ذلك صغار المتعلمين، عليها 
حقيقًة، نعم من تأهل عليه أن يسلك مسالك المتقدمين، لكن متى يتأهل طالب العلم،  الكالم، وهذا فيه تضييع له

ألن قواعد المتأخرين أغلبية، صحيح أنها أغلبية وفي  وسلوك المسلك الذي سلكوه؛يترك قواعد المتأخرين لكي 
لو قيل ، نظير ذلك األمثلة ما يخرج عنها، لكنها تضبط العلم وتحصره حتى يتأهل الطالب لمحاكاة المتقدمين

وأنتم شيء وأنتم رجال، واتركوا التقليد، لصغار الطالب اجتهد في مسائل الفقه، وخذوا من الكتاب والسنة مباشرة، 
نعم، األصل الكتاب والسنة، كما عليكم بالكتاب والسنة، والشافعي كلهم رجال، وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك 
لكن الطالب ين من أهل العلم في هذا الشأن، األصل الكتاب والسنة صحيح، أن األصل في بابنا كالم المتقدم

هو في الحقيقة هو في حكم العامي والعامي فرضه التقليد، اسألوا أهل الذكر، فإذا تأهل الطالب لينظر المجتهد 
ن يقلد أحد، ويساعده على االستنباط من الكتاب والسنة مباشرة ال يسعه أ، وعرف ما يعينه في الكتاب والسنة

وصارت لديه أهلية هذا؟ إذا تأهل، والكالم فيما بين أيدينا من علوم الحديث كذلك، إذا تأهل يكون لكن متى 
  .له أن ينبذ قواعد المتأخرين ويحاكي المتقدمين، لكن متى؟ دونه خرط القتادالحكم بالقرائن، 

المصدر الرئيسي في هذا بالطالب إلى بة ترجع ال، هي دعوة طي دي لهذه الدعوة من أصلها وأساسها،وليس انتقا
أصناف المتعلمين توجيه هذه الدعوة إلى نوجه االنتقاد إلى الباب، فالعمدة والمعول على أهل هذا الشأن، لكن 

ينظر في مسائل هذا مذهب، ثم بعد ذلك  علىصغارهم وكبارهم، بمثل ما يقال على الطالب المبتدئ أن يتفقه 
أو عمدة الفقه أو غيرها من الطالب، يعتمد زاد المستقنع، أو دليل المثال عندنا، إما أن المذهب، على سبيل 

وصارت لديه األهلية، أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها  تأهلالكتب والمتون المعروفة، ثم بعد ذلك إذا 
صل في التعلم، أما أن يقال لطالب والموازنة بينها، واعتماد القول الصحيح والراجح، وترك المرجوح، هذا هو األ

 . ......تفقه من الكتاب والسنة هذا تضييع :مبتدئ
ما يمكن أن أقوله في هذه المقدمة، بقي أن نشير إلى أن هذا الكتاب طبع مرارًا، وكانت طبعته  مجمل هذا

في اختصار علوم الباعث الحثيث ) حمزة الرزاقوقد أسماه طابعه عبد  ،األولى في المطبعة الماجدية بمكة
 (اختصار علوم الحديثكتابه: )، إنما -رحمه هللا-وهذه التسمية ليست من الحافظ  (الحديث للحافظ ابن كثير

ال فالكتاب اسمهلما ساد بين أهل العلم من السجع في عناوين الكتب، لكن الشيخ سماه بهذا االسم  اختصار ) وا 
ع على طبعة الشيخ عبد الرزاق حمزة، والكتاب قد اشتهر واطلّ الشيخ أحمد شاكر اعتنى بالكتاب  (علوم الحديث

أراد أن يجمع  -رحمه هللا-فالشيخ  (الباعث الحثيث)باسم: وانتشر وذاع صيته بعد طبعه وعرف عند طلبة العلم 
شرح  الباعث الحثيث)وسمى تعليقه فاعتنى بالكتاب وعلق عليه وبين تسمية المؤلف، بين هذه التسمية الحديثة 

ألن الخطأ إذا  ؛فأبقى على تسمية المؤلف واستفاد من تسمية الشيخ عبد الرزاق حمزة (ختصار علوم الحديثا
من نباهته عمل هذا العمل، فسمى -رحمه هللا -فالشيخ تشر يصعب تغييره، فإذا أمكن توجيهه فهو المطلوب، ان

يبقى أن بعض الناس قد يفهم أن ير، للحافظ ابن كث (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث)تعليقاته: 
ختصار علوم الحديث البن ألن عندنا مضاف ومضاف إليه، شرح ا عث الحثيث للحافظ بن كثير مع ذلك؛البا



ال المضاف إليه؟كثير، من الذي  ال ما وال بد من قرينة تدل المضاف إليه،  البن كثير؟ المضاف وا  على ذلك، وا 
فال بد من قرينة تدل على أن الوصف للمضاف أو المضاف عقب متظايفين إذا تألن الوصف  تؤخذ من السياق؛

{ ؟إليه { [( سورة الرحمن72)]}َوَيْبَقى َوْجُه َرب َِّك ُذو اْلَجََللِّ ي اْلَجََللِّ إذا كان  [( سورة الرحمن27)]}َتَباَرَك اْسُم َرب َِّك ذِّ
المضاف ات، ويزداد اإلشكال إذا كان الحركباإلعراب بالحروف أمره سهل، لكن اإلشكال إذا كان اإلعراب 

يحتاج إلى  لزيد أو لغالمه؟ هذا مشكل، الوصف أليهما؟\ (مررت بغالم زيٍد الفاضل  ) إليه مجرور مثل المضاف
من المتعلمين، يظن أن الباعث هو ألنه يخفى على كثير  ؛لكن هو تنبيهقرينة تدل على المراد، وهذا استطراد 

  .لحافظ بن كثيرل
 في شرحأن اإلخوة المستمعين بحاجٍة إليه، واألشرطة طرق مرارًا وكرر فال أظن في مبادئ العلم العشرة  والكالم

الوقت قصير وأن نظمها وغيرها، حتى هذا الكتاب سجل له أشرطة يمكن الرجوع إليها، ال سيما  النخبة وشرح
 د يحتاج إليها.ستة أيام ال تفي بشرح كل ما في الكتاب فضاًل عن االستطرادات التي ق

ولذا فإن شرح الكتاب، الكتاب يسمع بإذن هللا ويقرأ، لكن ينتقى التعليق على بعض المسائل التي قد تخفى على 
يحتاج إلى وقٍت طويل، ووقت الدورة ال يستوعب، قد طالب العلم، وأما التعليق على جميع ما ذكر في الكتاب 

 فنبدأ بعون هللا تعالى.
 :-حمه هللار -مقدمة الحافظ شوف 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
مام المرسلين ، نبينا محمد عليه وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصَلة والسَلم على أشرف األنبياء وا 

 أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد:
ياه والمسلمين أجمعين-فيقول المؤلف   :-رحمنا هللا وا 

 اإلمام العَلمة مفتي اإلسَلمقال شيخنا 
يبدأ من  -رحمه هللا-هذا ما هو المؤلف، هذا أحد تالميذ المؤلف ممن كتب الكتاب ونسخه، وأما كالم المؤلف 

 "والسالم.. والصالة ،الحمد هلل"قوله: 
قدوة العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسر، بقية السلف الصالحين، عماد الددين، أبدو الفدداء اسدماعيل بدن 

امام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح هللا لإلسَلم والمسلمين في أيامه، كثير القرشي الشافعي، 
 .قصده ومرامه أعلى وبلغه في الدارين

 أما بعد:، ين اصطفىسَلم على عباده الذالحمد هلل، و 
يمًا قد اعتنى بدالالَلم فيده جماعدة مدن الحفدا  قدد -على قائله أفضل الصَلة والسَلم-فإن علم الحديث النبوي 

 .ألئمة، ومن بعدهما من حفا  األمةوحديثًا، كالحاالم والخطيب، ومن قبلهما من ا
انعددًا مددن ولمددا كددان مددن أهددم العلددوم وأنفعهددا أحببددت أن أعلددف فيدده مختصددرًا نافعددًا جامعددًا لمقاصددد الفوائددد، وم

بدن الصدَلح ا وأبو عمر  :كان الالتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ اإلمام العَلمةولما  ،مشكَلت المسائل الفرائد
ن، وربمدا ُعندي بحف ده بعدم المهدرة اتغمده هللا برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبدة لهدذا الشد

 من الشبان، سلالت وراءه، واحتذيت حذاءه، واختصرت ما بسطه، ون مت ما فرطه. 



الحددافظ النيسددابوري شدديخ  ع فددي ذلددك الحدداالم أبددا عبددد هللاوقددد ذكددر مددن أنددوا  الحددديث خمسددة وسددتين، وتبِّدد
أذكر جميع ذلك، مع ما أضيف اليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحدافظ الالبيدر  -بعون هللا-وأنا  ،المحدثين

مدن هدذا الدنمم، مدن  يدر  نحدو  بوقدد اختصدرته أيضدًا  ،سدمى بالمددخل الدى كتداب السدننأبي بكدر البيهقدي، الم
 ن.التالَل ، وهللا المستعان، وعليه وكس وال شطم
 وكس يعني نقص، والشطط المجاوزة في القدر.وال نقص، من غير زيادة 

 (ذكر تعداد أنوا  الحديث)
، وتكرون فري مقدمرة الكتراب، ذكرر أنرواع علروم الحرديث الخمسرة والسرتين -رحمره هللا-برن الصرالح فيه الحافظ  تبع

 كالفهرس للكتاب.
رسددل، منقطددع، معضددل، مدددل س، شدداذ، صددحيح، حسددن، ضددعيف، مسددند، متصددل، مرفددو ، موقددوف، مقطددو ، م

لده شداهد، ايدادة الثقدة، األفدراد، المعل دل، المضدطرب، المدْدَرو، الموضدو ، المقلدوب، معرفدة مدن تقبدل  منكر، ما
سماعه، وأنوا  التحمل من اجااة و يرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه،  روايته، معرفة كيفية سما  الحديث وا 

دائده، آداب المحددث، آداب الطالدب، معرفدة العدالي والنداال، المشدهور، الغريدب، كيفية رواية الحديث وشدر  أو 
العايا،  ريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصدح ف اسدنادًا ومتندًا، مختلدف الحدديث، 

 المدب جا ر، المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أالابر الرواة عن األص خفيالمايد في األسانيد، 
 عنه اثنان متقددم ومتدرخر، ى ، من رو ورواية األقران، معرفة اإلخوة واألخوات، رواية اآلباء عن األبناء، عكسه

من لم يرو عنه اال واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفدردات مدن األسدماء، معرفدة األسدماء والالندى، مدن 
 ،لمفتدر،، ندو  مركدب مدن اللدذين قبلدهلمختلف، المتفف واعرف باسمه دون كنيته، معرفة األلقاب، المؤتلف وا

األنساب التدي يختلدف  اهرهدا وباطنهدا، معرفدة المبهمدات، معرفة نو  آخر من ذلك، من نسب الى  ير أبيه، 
الطبقات، معرفة الموالي من العلمداء معرفة تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلم في آخر عمره، 

 ة بلدانهم وأوطانهم.والرواة، معرف
، قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع الدى -رحمه هللا-هذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه ف

 ما ال يحصى، اذ ال تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم، وأحوال متون الحديث وصفاتها.
عضدها فدي بعدم، اذ يمكدن ادمداو ب ،ه هدذه األندوا  الدى هدذا العددد ن در: وفي هذا كله ن ر، بل في بسطقلت

كل ندو  الدى جاندب  ثم انه فر، بين متماثَلت منها بعضها عن بعم، وكان الَلئف ذكرَ ، وكان أليف مما ذكره
 ما يناسبه.

وننبده  ،طلبدًا لَلختصدار والمناسدبة نسب، وربما أدمجنا بعضدها فدي بعدمونحن نرتب ما نذكره على ما هو األ 
 .-ن شاء هللا تعالىا-على مناقشات ال بد منها 

هررذه فرري ذكررر  ابررن الصررالحوأنرره تبررع  ،فرري المقدمررة يررذكر منهجرره فرري االختصررار -رحمرره هللا-الحررافظ ابررن كثيررر 
دماج بعضها في بعض، وأيضًا ابن الصالح ألف  ،األنواع، ثم تعقبه في بسط هذه األنواع، وأنه يمكن لّم شملها وا 

فلررم يررأت ترتيبرره علررى الوضررع المناسررب، مرره، كررل درس فرري وقترره، كررل يرروم بيو كتابرره إمررالًء يمليرره علررى الطررالب، 



ممررا ينبغرري  نظرررًا للمناسرربة، وبقرري عليرره أشررياءفرري ترتيررب هررذه األنررواع قرردم وآخررر  -رحمرره هللا-فالحررافظ بررن كثيررر 
  .تقديمه، وأشياء مما ينبغي تأخيره

ونحدن نرتدب "العلمية، ولرذا يقرول: أمره سهل، الخطب يسير فيه، المقصود استيعاب المادة  الترتيبعلى كل حال 
يعنري لرو جراء خفري  "ما نذكره على ما هو األنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعدم طلبدًا لَلختصدار والمناسدبة

صررلًة بالترردليس علررى مررا ألن لرره  ؛رالظرراهأو مررع المرسررل  ،علررى سرربيل المثررال وجعلرره مررع الترردليس مررثالً  المراسرريل
 .-إن شاء هللا تعالى-الظاهر على ما سيقرر بالمرسل وله أيضًا مشابهة  ،سيأتي

 ( وضعفاً  تقسيم الحديث الى أنواعه صحةً ، )الصحيح :النو  األول
ياي-ل: اعلم قا  ...-علمك هللا وا 

 .هذا ليس من نظم المؤلف، ولذا وضع بين قوسين معكوفين (تقسيم الحديث)هذا العنوان حال على كل 
 . حسن وضعيفأهله ينقسم الى صحيح و  أن الحديث عند

ن كان بالنسدبة الدى  قلت: هذا التقسيم ان كان بالنسبة الى ما في نفس األمر، فليس اال صحيح أو ضعيف، وا 
 أالثر من ذلك، كما قد ذكره آنفًا هو و يره أيضًا.الى المحدثين فالحديث ينقسم عندهم  َلحطاص

أقرر مرا ذكرره ابرن الصرالح مرن هرذا  "الحديث ينقسم عند أهله الدى صدحيح وحسدن وضدعيف" :-رحمه هللا-يقول 
ن كان أول من قسم الحديث إلى هذه األقسام الثالثرة الخطرابي  فري مقدمرة معرالي السرنن،  -رحمره هللا-التقسيم، وا 

ثرم تبعره علرى ذلرك مرن جراء بعرده، واألقسرام الثالثرة موجرودة فري كرالم وحصرر األنرواع فري ثالثرة، قسم هذه األنواع 
رحمره هللا -إليره الخطرابي هرو الحصرر فري األنرواع الثالثرة، ولرذا يقرول الحرافظ العراقري سربق المتقدمين، لكن الرذي 

 :-تعالى
 وأهررررررررررررررررررل هرررررررررررررررررررذا الشرررررررررررررررررران قسرررررررررررررررررررموا السرررررررررررررررررررنن

 

 إلررررررررررررررررررررررررررررى صررررررررررررررررررررررررررررحيح وضررررررررررررررررررررررررررررعيٍف وحسررررررررررررررررررررررررررررن 
 

ن كران طرابي فمرن دونره، أهل هرذا الشران إن كران المرراد بره الحصرر فبردءًا مرن الخ وجرود هرذه األقسرام المقصرود وا 
ذكروا هذه األقسام الثالثة لكنهم لم من أهل العلم قبله، كالم المتقدمين، عند الترمذي وغيره الثالثة هو موجود في 

  .ا القسمة ثالثيةجعلو ي
ن كران  تتمريم القسرمة؛يبرًا، ومرن براب ف كما هو معروف أدرج في السنن تغلوالضعي وألنره لريس بمقطروٍع بكذبره، وا 

الدى مدا فدي نفدس األمدر، هدذا التقسديم ان كدان بالنسدبة "ر: يقول الحافظ ابن كثيرالغالب على الظن عدم ثبوته، 
ما كذب، ألن الكالم  "فليس اال صحيح أو ضعيف ن كان المعتزلة إما صدق وا  يوجرد وال واسط عند أهل السنة، وا 

هذا التقسيم اذا كدان "يقرول:  -رحمه هللا-استدراك الحافظ بن كثير لكن عندهم قسم ثالث ليس بصدٍق وال كذب، 
ن كان بالنسبة الى اصطَلح المحددثين  في نفس األمر الى ما فالحدديث ينقسدم فليس اال صحيح أو ضعيف، وا 

 صررحيح وضررعيف وحسررن ومرسررل ومرردلس ومعررنعنحررديث  :يقررول الحررديث عنرردهم "أالثددر مددن ذلددك عندددهم الددى
: ينقسرم الحرديث إلرى قرللمراذا لرم ي "كما قد ذكدره آنفدًا هدو و يدره" :. الخ، أنواع كثيرة هو أشار إليها، يقول.معلقو 

خمسررة وسررتين بررل قررال هررذه الثالثررة؟ يجرراب عررن هررذا اإلشرركال بررأن المررراد الثرراني، المررراد تقسرريمه علررى اصررطالح 
فالضرعيف أقسرامه كثيررة الخ، .المردلس كرذلك..فالمرسرل يردخل فري الضرعيف، المحدثين، والكل راجع إلرى الثالثرة، 
خل في الصحيح، ومنره مرا يردخل فري الحسرن، ومنره مرا يردخل فري منه ما يدتندرج تحت هذا االسم، المرفوع مثاًل 



الخ، فالمقصرررود أن المرررراد الثررراني، وهرررو ..الضرررعيف، الموقررروف منررره مرررا يررردخل فررري الصرررحيح والحسرررن والضرررعيف.
 تندرج في األقسام الثالثة. -كل هذه األنواع-والكل المنظور إليه اصطالح المحدثين، 

  (تعريف الحديث الصحيح)
لحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابم عدن العددل الضدابم الدى قال: أما ا

 منتهاه، وال يكون شاذًا وال معلًَل.
 :فررري المحسوسرررات يقولرررون والسرررقم ضرررد السرررقم، والصرررحة مرررن الصرررحة الصرررحيح والضرررعيف أيضرررًا صررريغة مبالغرررة 

الوفي المعراني مجراز عنرد مرن يقرول بالمجراز،  ،حقيقة عرفيرة، مرن يقرول بالمجراز ال إشركال عنرده، فهري حقيقرة  وا 
  .لكن الذي ال يقول بالمجاز يكون هذا من باب الحقائق العرفية

الحددديث المسددند الددذي يتصددل بإسددناده بنقددل العدددل ": -تبعررًا البررن الصررالح-بقولرره  -رحمرره هللا-عرفرره الصررحيح 
وال يأتي فري تعريرف المسرند أقر "المسند"فقوله:  " معلَلً ، وال يكون شاذًا والالضابم عن العدل الضابم الى منتهاه

وعنرد آخررين وعنرد بعضرهم المسرند هرو المتصرل، فالمسند هو المرفوع عند بعضرهم، أهل العلم في المراد بالمسند، 
 فيكرون هرذا التعريرف -المسند المرفروع–أن المراد بالمسند  :فإذا قلناهو المرفوع المتصل، من يجمع األمرين معًا، 

ال يسررمى وعلررى هررذا فمررا يضرراف عررن الصررحابة والتررابعين  -عليرره الصررالة والسررالم-خرراص بمررا رفررع عررن النبرري 
ذا قلناصحيح،  مرفوعرًا كران أو فيشرترط لصرحة الخبرر بالقول الثاني وهو أن المسرند المتصرل، متصرل اإلسرناد  :وا 

وعلرى كرل حرال،  "الذي يتصل اسدناده" :ولألنه يقر ال حاجة لهذه الكلمة؛لكن موقوفًا أو مقطوعًا اتصال اإلسناد، 
تصرال اإلسرناد فري أن او ، فيكرون: الحرديث الرذي يتصرل إسرناده ال حاجة لهذه الكلمرة فحرذفها أولرىعلى كل تقدير 

عّمن فوقه بطريقٍ معتبر من طرق التحمرل، وأّداه إلرى مرن بعرده بطريرٍق يكون كل راٍو من رواته قد تحمل الحديث 
  .-إن شاء هللا تعالى-ذكرها تحمل التي يأتي أيضًا معتبر من طرق ال

والعردل عرفره أهرل العلرم ال برد أن يكرون إسرناده متصراًل بنقرل العردول، الررواة العردول،  "يتصل اسدناده بنقدل العددل"
مرن مرا يسرمعه ويرتقن لرى مالزمرة التقروا والمرروءة، الضرابط الحرازم الحرافظ الرذي يحفرظ من له ملكة تحمله عبأنه 

وال برد مرن اشرتراط فري جميرع طبقرات السرند،  "الضابم عن مثله الى منتهاه"بنقل العدل  ،إلرى األداءحين السماع 
قررال: هررو لررو ن الثقررة هررو العرردل الضررابط، ولهررذا يسرراوي الثقررة؛ ألمجمرروع العدالررة والضرربط مررن و  ،العدالررة والضرربط

-يقرول الحرافظ العراقري الصرالح، لكنره تبرع فري ذلرك ابرن لكفرى، الحديث الذي يتصل إسناده بنقل الثقة عن مثلره 
 :-رحمه هللا

 أجمررررررررررررررررررررررررررررع جمهررررررررررررررررررررررررررررور أئمررررررررررررررررررررررررررررة األثررررررررررررررررررررررررررررر
 

 والفقررررررررررررررررررررررررره فررررررررررررررررررررررررري قبرررررررررررررررررررررررررول ناقرررررررررررررررررررررررررل الخبرررررررررررررررررررررررررر 
 

فري معرفرة مرن تقبرل روايتره ومرن تررد، الرذي سريأتي فري بابره  -رحمره هللا-.. الرخ كالمره بأن يكون ضابطًا معداًل.
استقر عليه اصطالح المتأخرين هرو مرا يرراه  ذيالشذوذ أيضًا مختلف فيه عند أهل العلم، لكن ال "وال يكون شاذاً "

 تفرد الثقة مع المخالفة.من أنه  -رحمه هللا-اإلمام الشافعي 
 وذو الشرررررررررررررررررررررررررذوذ مرررررررررررررررررررررررررا يخرررررررررررررررررررررررررالف الثقرررررررررررررررررررررررررة

 

 فيررررررررررررررررررررررررررررررررره المرررررررررررررررررررررررررررررررررال والشرررررررررررررررررررررررررررررررررافعي حققررررررررررررررررررررررررررررررررره 
 

  .في بابه -إن شاء هللا تعالى-ومنهم من يرا أن مجرد التفرد شذوذ، مجرد التفرد شذوذ، وسيأتي تقريره وتحقيقه 



يقرردح فرري صررحة الخبررر الررذي ظرراهره السررالمة مررن هررذه  خفرريسرربب  :والعلررة ،يعنرري مشررتمل علررى علررة "وال معلددَلً "
فاألصرل أن  ،ة ضرعيفةدو ها لغات مردالمعلل والمعلول، لكن :، هم يقولون بحث المعلّ  -إن شاء هللا-ويأتي العلة، 

حديث الصحيح ما اشتمل علرى شرروٍط كرم؟ ل، فعلى هذا يكون ا-إن شاء هللا تعالى-يقال: المعل على ما سيأتي 
في  -رحمه هللا-فلذا يقول الحافظ العراقي مع انتفاء الشذوذ والعلة، خمسة، أن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط 

 تعريفه:
 فررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراألول المتصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل اإلسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررناد  
 عرررررررررررررررررن مثلررررررررررررررررره مرررررررررررررررررن غيرررررررررررررررررر مرررررررررررررررررا شرررررررررررررررررذوذ  

 

 بنقررررررررررررررررررررررررررررررررررل عررررررررررررررررررررررررررررررررررردٍل ضررررررررررررررررررررررررررررررررررابط الفرررررررررررررررررررررررررررررررررررؤاد   
 وعلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٍة قادحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٍة فترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروذ  

 
 

أو خفيررًا، فاالنقطرراع الظرراهر يخرررج برره مررا انقطررع إسررناده، سررواء كرران االنقطرراع ظرراهرًا  ،قيرردده، الررذي يتصررل إسررنا
لخفررري يشرررمل المرسرررل الخفررري علرررى مرررا سررريأتي واالنقطررراع االمعلرررق والمرسرررل والمعضرررل والمنقطرررع أيضرررًا، يشرررمل 
  .والمدلس

بررأن  ،جرره عررن مالزمررة التقرروا بعدالترره وتخر تخررل معصررية ومررن ارتكررب  يخرررج مررا رواه غيررر العرردل، "العدددل بنقددل"
فاسررق، وقررد أمرنررا بالتثبررت فرري الخبررر، فررال نقررل خبررره حتررى نتثبررت فيرره، فمثررل هررذا  ،يرتكررب كبيرررة أو يترررك واجررب

والمررروءة، ممررا يخررل بالعدالررة الفسررق، ومررن برراب أولررى التقرروا تتطلررب فالعدالررة والتثبررت أن يأتينررا مررن طرررق أخرررا، 
تكرراب المحرمررات، ومنرره الفسررق االعتقررادي علررى مررا سرريأتي بحثرره فرري روايررة والفسررق منرره الفسررق العملرري، ار الكفررر، 
  .المبتدع

ن كران كرراذب  ،ولرذا يفردونرهألن األخبرار مردارها علرى الصردق،  لبراب الكرذب؛مرا ينظرر إليره فري هرذا اومرن أهرم  وا 
فري حرديث والفررق بينهمرا أن مرن يطلرق عليره وصرف كرذب يرراد بره أن يكرذب يردخل فري الفاسرق، والتهمرة بالكرذب 

، ويعررف عنره -عليره الصرالة والسرالم-، والذي يتهم بالكرذب ال يكرذب علرى النبري -عليه الصالة والسالم-النبي 
بهرا عرن المرسرل والمنقطرع والمعضرل والشراذ، حتررز ومرا اثرم أخرذ يبرين فوائرده  :يقولالكذب في حديثه مع الناس، 

الطعررون الخمسررة، التهمررة بالكررذب، الفسررق، البدعررة، يعنرري بأحررد علررة قادحررة، ومررا فرري راويرره نرروع جرررح، ومررا فيرره 
 .-إن شاء هللا تعالى-سيأتي تفصليه الجهالة، على ما 
، وما احترا بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في قيوده ثم أخذ يبين فوائد

وقدد يختلفدون فدي  ،بين أهدل الحدديث َلف  هذا هو الحديث الذي ُيحكم له بالصحة بَل خفقال: ، نو  جرحراويه 
 بعم األحاديث، الختَلفهم في وجود هذه األوصاف، أو في اشترا  بعضها، كما في المرسل.

بالصرحة برال خرالٍف برين أهرل الحرديث، شرتمل علرى الشرروط الخمسرة هرو الحرديث الرذي يحكرم هذا الحديث الذي ي
في اشتراط انتفاء الشرذوذ يخررج عرن  اتفاقًا، الذي ينازع يحإذا اشتمل الحديث على هذه الشروط الخمسة فهو صح

ال يلررزم اشررتراط انتفرراء  :مررن العلمرراء مررن نررازع فرري اشررتراط انتفرراء الشررذوذ، يقررول الررذي ذكررره الحررافظ، هررذا اإلجمرراع
وأصح، ألن راويه ثقة، وغاية ما في الباب أن يكون هناك صحيح  بل قد يوجد من الشاذ ما هو صحيح؛ الشذوذ،

يقرول:  -رحمره هللا-وجد راجرح ومرجروح صرحيح وأصرح، ووجرد مرن ينرازع فري اشرتراط انتفراء الشرذوذ، والحرافظ إذا 
هرذه الشرروط يخررج  ن نرازع باشرتراط بعرضمر "الصحة بَل خَلف  بين أهدل الحدديثبهذا والحديث الذي يحكم له "

نما ذكر اإلجمراع األنه لم يذكر  عن هذا اإلجماع الذي ذكره ابن كثير؟ ال، ال يخرج، لماذا؟ إلجماع في األقل، وا 



ال، يوجرد مرن  :برال خرالف؟ قلنرا :ثرم قرال ،في األعلى، الذي توافرت فيه هذه الشروط، لو لم يشترط انتفاء الشرذوذ
لكررن الررذي ال يشررترط انتفرراء الشررذوذ، وانتفررى الشررذوذ ال يوافررق علررى أنرره يخررالف، ال بررد مررن اشررتراط انتفرراء الشررذوذ، 

مرررا دام هرررذه الشرررروط  :ى، وقرررد يختلفرررون فررري بعررض األحاديرررث، يقرررولمرررن برراب أولرررفافرررق، بلرررى يو  ؟حررديث صرررحيح
 :مضبوطة ومتقنة، محررة وتطبيقها سهل، كيف يختلفون فري حرديث واحرد مرنهم مرن يقرولعند أهل العلم الخمسة 

يختلفرون فري راوي مرن أجاب عرن ذلرك الخرتالفهم فري وجرود هرذه األوصراف،  ضعيف؟ :صحيح، ومنهم من يقول
فررال يسررتحق الوصررف دون الثقررة، ضررعيف مررثاًل، أو صرردوق،  ثقررة، ومررنهم مررن يقررول: هررو :الرررواة، مررنهم مررن يقررول

لقري الرراوي الثراني وأخرذ عنره، ومرنهم هرذا الرراوي  :بالصحة، الختالفهم في وجود هذه األوصاف، ومنهم من يقول
  وهكذا.من يقول: لم يلقه، لم يثبت عنه أنه لقيه، 

ى الشررذوذ بعضررهم ينررازع فرري اشررتراط انتفرراء الشررذوذ علررى مررا تقرردم فيسررمي مررا اشررتمل علرر "ضددهاأو فددي اشددترا  بع"
فري اإلسرناد  مرنهم مرن ال يشرترط االتصرال مرثالً  ألنه نازع اشتراط بعض الشروط، صحيح، وغيره يسميه ضعيف؛

ينرازع، يأتيره مرن فعلرى هرذا إن صرحت المراسريل ف، وهرذا قرول جمرع مرن أهرل العلرم، قبرول المراسريل، فيقبل المرسرل
 .ألنه مرسل ؛الخبر ضعيف :وليق

 احررررررررررررررررررررررررررررتج مالررررررررررررررررررررررررررررك وكررررررررررررررررررررررررررررذا النعمرررررررررررررررررررررررررررران  
 ورده جمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهر النقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد  

 

 برررررررررررررررررررررررررررررررررررره وتابعوهمررررررررررررررررررررررررررررررررررررا برررررررررررررررررررررررررررررررررررره ودانرررررررررررررررررررررررررررررررررررروا 
 فرررررررررررررررري الجهررررررررررررررررل فرررررررررررررررري السرررررررررررررررراقط فرررررررررررررررري اإلسررررررررررررررررناد  

 
 

  .-إن شاء هللا تعالى-على ما سيأتي في باب المرسل 
ن نررازع بعضرهم فري اشرتراط بعضرها فرري يشرترطها جمرع مررن أهرل العلرم، جمرع غفيرر، و المقصرود أن هرذه الشرروط  ا 

فررالخبر صررحيح اتفاقررًا، الخبررر صررحيح اتفاقررًا، إذا ي هرري الحررد األعلررى لخبررر، فررإذا ترروافرت هررذه الشررروط التررصررحة ا
من العلل ما هو قادح، ومنها ما هرو لريس يصحح،  أال يصححه؟انتفى الشذوذ الذي ينازع اشتراط انتفاء الشذوذ، 

 .-إن شاء هللا تعالى-تي هذا في باب المعل بقادح، كما هو معروف، ويأ
-فحاصل حد الصحيح: أنه المتصدل سدنده بنقدل العددل الضدابم عدن مثلده، حتدى ينتهدي الدى رسدول هللا  :قلت

أو من دونه، وال يكون شداذًا، وال مدردودًا، وال معلدًَل بعلدة  ، أو الى منتهاه، من صحابي  -صلى هللا عليه وسلم
 أو  ريبًا. قادحة، وقد يكون مشهوراً 

صرلى هللا -حد الصحيح الذي تقدم أجمله هنا وحذف كلمة المسند لعدم الحاجة إليها، حتى ينتهي إلرى رسرول هللا 
يعنري إن كران الخبرر مرفوعرًا، أو إلرى الصرحابي إن كران موقوفرًا، أو مرن دونره إن كران مقطوعرًا، وال  -عليه وسلم

، يعنررري ألن مرررن العلرررل مرررا لررريس بقرررادح ال معلررراًل بعلرررٍة قادحرررة؛جرررب للررررد، و مو يكرررون شررراذًا وال مرررردودًا برررأي سررربب 
، أو وجرررد ولرررم نسرررتطع تمييرررزه مرررن برررين مرررن يشررراركه فررري االسرررماالخرررتالف فررري الرررراوي مرررثاًل، إذا وجرررد راوي مهمرررل 

، اختلفروا فيره علرى راويرين، وهمرا ثقتران، هرذه علرة نعرم، ن عيينرةاباختالف هل هذا الحديث عن سفيان الثوري أو 
ولرذا لرم ألنه أينما ذهب فهو على ثقرة،  هي علة ليست بقادحة؛ى أن هذا الراوي ما ضبط من حدثه، لكن تدل عل
عزيزًا بأن يروا مرن طرريقين، مثل هذا، وقد يكون مشهورًا، مستفيضًا، يروا من طرق متعددة، قد يكون  يشترطوا

ولريس ، أو تفررد بره راٍو واحرد، ن طريرق واحردإال مر إذا لرم يرأت   ؛وقد يكون غريبًا، قد يكون الحديث صرحيحًا غريبراً 
 .تعدد الطرق شرط، ليس بشرط لقبول الخبر وال لصحته، وليس بشرط للبخاري كما زعمه بعضهم



 لرررررررررررررررررررررررريس شرررررررررررررررررررررررررطًا للصررررررررررررررررررررررررحيح فرررررررررررررررررررررررراعلم  
 

 وقيررررررررررررررررررررررررل شرررررررررررررررررررررررررط وهررررررررررررررررررررررررو قررررررررررررررررررررررررول الحرررررررررررررررررررررررراكم   
 

ا جمرع مرن أهرل العلرم، تبعه على هرذإلى اشتراط التعدد في ناقل األخبار، لكن كالمه مردود،  الحاكم كالمه يومي
حسرين البصرري مرن الفي كرالم البيهقري مرا يفيرده، قرول أبري خبر مرويًا من طريقين فأكثر، يعني ال بد أن يكون ال

المعتزلة: ليس بغريب، وقول الكرماني الشارح يزعم أنه شرط البخاري في صحيحه، لكن لريس هرذا بصرحيح، أول 
غريب  (األعمال بالنيات)فإن أول حديث، حديث هذا الكالم، حديث في الصحيح، وآخر حديث في الصحيح يرد 

غرابرررة ريررب أيضرررًا . الرررخ، غ.((كلمتررران خفيفترران علرررى اللسرران))ومثلرره آخرررر حررديث فررري الصررحيح: غرابررة مطلقرررة، 
 .فهذان الحديثان وغيرهما من غرائب الصحيح ترد هذه المقالة مطلقة،

سدحف ،بعضهم أصح األسانيد على بعضهالف وهو متفاوت في ن ر الحفا  في محاله، ولهذا أط : فعن أحمد وا 
بيدة عن وقال علي بن المديني والفَلس: أصحها محمد بن سيرين عن عَ  ،أصحها: الاهري عن سالم عن أبيه

مالدك  :وعدن البخداري  ،ن ابدراهيم عدن علقمدة عدن ابدن مسدعودوعن يحيى بن معين: أصحها األعمش ع ،علي
 عنه. ى من رو  اذ هو أجل   م: الشافعي عن مالكوااد بعضه ،عن نافع عن ابن عمر

حجرج أحاديث في الصحة، وبعضها أصرّح مرن بعرض، وكلهرا هو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله، قد يشترك 
ولرذا ذكرر أهرل العلرم فيقردم األصرح علرى الصرحيح، يجب العمل بها، لكن يستفاد من هذا التفراوت عنرد المعارضرة 

ن كران األولرر، أصرح األسررانيد قرد يعرررض للمفروق مررا يجعلرره ألنرره  حكرم علررى سرنٍد مررا بأنره أصررح مطلقرًا؛أن ال يى وا 
 .-رحمه هللا-والحافظ العراقي ، فائقاً 

 والمعتمرررررررررد إمسررررررررراكنا عرررررررررن حكمنرررررررررا علرررررررررى سرررررررررند  
 خرررررررررررررررررررررراض برررررررررررررررررررررره قرررررررررررررررررررررروم فقيررررررررررررررررررررررل مالررررررررررررررررررررررك  

 

 بأنررررررررررررررررررررررررررررررررررررره أصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررح مطلقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررًا وقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررد   
 عرررررررررررررررررررررررررررررررررن نرررررررررررررررررررررررررررررررررافع بمرررررررررررررررررررررررررررررررررا رواه الناسرررررررررررررررررررررررررررررررررك  

 
 

ن قررال برره كبرر وال شررك أن، الررخ... ار األئمررة، اإلمررام البخرراري لرره قررول، اإلمررام أحمررد لرره قررول، النسررائي، مثررل هررذا وا 
أن نرأتي أردنرا إذا قرول منتقرد، لرذا لكرن ال شرك أن هرذا  وغيره لهم أقوال في هذه المسألة؛يحيى بن معين الفالس، 

رواه اإلمرام لكرن هرل كرل مرا  نجرم السرنن؛مالك عن نافع عن ابن عمر، مالرك  اإلمام البخاري مثاًل:إلى ما اختاره 
مالك أرجح مما رواه غيره في كل حديث حديث؟ ألم تضربط لممرام مالرك بعرض األخطراء؟ فري براب الشراذ ومالرك 

لكرن األكثرر علرى أن سرالمًا ابرن نرافع ضرابط مرتقن مالرك عرن نرافع، سمى ابن عثمان عمر، لرم يوافرق علرى ذلرك، 
أو أوثررق مررن أبيره؟ فمررن هنرا أوترري ودخررل  ؟يرهابررن عمرر، هررل هررو أضربط مررن أبعبرد هللا بررن عمرر أجررّل مررن نرافع، 

  .على هذه األقوال
ونرجحها، وحفظها أن نحكم بالصحة مباشرة لما روي بواسطتها، وعلى كل حال يستفاد من معرفة أصّح األسانيد 

ال عنرد الحاجرة إلرى ذلرك، الرواة، أو باعتبرار القرائلين باعتبار من قيل فيهم ذلرك كركي نرجحها أيضًا إما  سرت فليوا 
عتمرد اإلمسراك علرى الحكرم علرى سرنٍد مرا فقد يعرض للمفوق ما يجعله فرائق كمرا هرو معرروف، ولرذا المة، دمضطر 

ن كان أو على حديٍث ما بأنه األصح مطلقًا، أو على كتاٍب ما بأنه أصح الكتب، بأنه أصح،  العلماء قرروا أن وا 
، وهرو المعتمرد -إن شراء هللا تعرالى-سريأتي  وهذا قول جمراهير أهرل العلرم علرى مرا ،صحيح البخاري أصح الكتب

ألن التفضريل هرذا  صّح من كل ما في صحيح مسرلم؟ ال؛خاري أعندهم، لكن هل يعني هذا أن كل حديث في الب
 إجمالي.



 (أول من جمع صحاح الحديث)
أبدو  فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح: أبدو عبدد هللا محمدد بدن اسدماعيل البخداري، وتدَله صداحبه وتلميدذه

ألنده اشدتر  فدي اخراجده  ؛والبخداري أرجدح ،فهمدا أصدح كتدب الحدديث ،لنيسدابوري ان مسدلم بدن الحجداو يالحس
الثداني، سدماعه منده، ولدم يشدتر  مسدلم  هالحديث في كتابه هذا: أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبدت عندد

لبخاري على مسلم، كما هو قول هنا ينفصل لك الناا  في ترجيح تصحيح ااومن ه ،بل االتفى بمجرد المعاصرة
 الحاالم، وطائفة من علماء المغرب. الجمهور، خَلفًا ألبي علي النيسابوري شيخِّ 

حا أحاديددث حكددم بصددحته مددن األحاديددث، فإنهمددا قددد صددح  ثددم ان البخدداري ومسددلمًا لددم يلتامددا بددإخراو جميددع مددا يُ 
 حاديث ليست عنده، بل في السنن و يرها.ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي و يره عن البخاري تصحيح أ

ال فموطررأ مالررك مشررتمل  ،يعنرري الصررحيح المجرررد "عتنددى بجمددع الصددحيحفائدددة: أول مددن ا" :-رحمرره هللا-يقررول  وا 
فأول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد هللا محمرد برن إسرماعيل ، وهو قبل البخاري، على أحاديث صحيحة كثيرة

 .والبخاري أرجح وأصحه مسلم بن الحجاج، وهذان الكتابان أصح الكتب، ثم تاله تلميذه وخريجالبخاري، 
 وخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررص برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالترجيح   محمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد    ج  أول مررررررررررررررررررررررررن صررررررررررررررررررررررررنف فرررررررررررررررررررررررري الصررررررررررررررررررررررررحيح  

 

 .-يعني بعد البخاري - ومسلم بعد  
 أبررررررررررررررررررررررررري علررررررررررررررررررررررررري فضرررررررررررررررررررررررررلوا ذا لرررررررررررررررررررررررررو نفرررررررررررررررررررررررررع    ج  ومسررررررررررررررررررلم بعررررررررررررررررررد وبعررررررررررررررررررض الغرررررررررررررررررررب مررررررررررررررررررع            

 ج

أبررو علرري النيسررابوري، وبعررض مسررلم وأرجررح منرره،  جمهررور العلمرراء علررى أن صررحيح البخرراري أصررح مررن صررحيح
األصرحية ترجرع إلرى حجرة الجمهرور فري تررجيح البخراري أن المغاربة فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخراري، 

ألنره يشرترط اللقراء علرى مرا اسرتفاض عنره ونقلره  ؛والبخراري ال شرك أنره أكثرر اتصراالً اتصال األسانيد وثقة الرواة، 
ن نرروزع فرري ذلررك أخيرررًا، أهررل العلررم وقرررروه وحرر ، تعررالى -إن شرراء هللا- علررى مررا سرريأتي فرري السررند المعررنعنرروه، وا 

غيرر بتردليس ولرو كران  ان السرند عنرده معرنعن، والرراوي وصرمإذا كريعتني بهذا عناية فائقة،  -رحمه هللا-البخاري 
في السند المعنعن، واألمثلرة ره لما ذكهو فوقه، أو يشهد مخل يتبع ذلك بمتابعة تبين أن هذا الراوي قد سمعه من 

  .على ذلك في البخاري كثيرة جداً 
يكتفي بالمعاصرة في السند المعنعن، قرر ذلك صرراحًة فري مقدمرة صرحيحه، وشرّن علرى مرن  -رحمه هللا-ومسلم 
 والشررراحذيول، مسررلم قررهررا تقريرررًا ال مزيررد عليرره فرري مقدمررة صررحيحه، وهررذه مسررألة طويلررة الررثبرروت اللقرراء، يشررترط 

البخرراري أو علرري بررن المررديني أو غيرهمررا، كررالم  بمررن يرررد عليرره فرري مقدمتررهوهررل يريررد وضررحوا مررراده ومقصرروده، 
  .في موضعه -إن شاء هللا تعالى-طويل سيأتي أو تأتي اإلشارة إليه 

ن بردليل أن مرن انتقرد مرخررج لهرم مسرلم، لصحيح البخاري، من خررج عرنهم اإلمرام أوثرق ممرن أيضًا الرواة بالنسبة 
وما انتقد من األحاديرث فري صرحيح مسرلم أكثرر الرواة في صحيح مسلم أكثر مما انتقد من رواة صحيح البخاري، 

  .انتقد في صحيح البخاري مما 
المقصرود معرفتره بالعلرل ال شريء بالنسربة لممرام البخراري، أيضًا اإلمام مسلم تلميذ البخاري وخريجه يسرتفيد منره، 

تابه أصّح، وهذا ترجيح إجمالي، يعني جملة ما في صحيح البخراري أرجرح مرن جملرة وك أن اإلمام البخاري أرجح



ن كان في صحيح مسلم مرا ما في صحيح مسلم،  علرى مرا قرد يفروق مرا فري صرحيح البخراري لقررائن تحترّف بره، وا 
  .سيأتي فيما يفيده خبر الواحد

كا من األحاديث الصحيح الكثير خشية أن البخاري ومسلم لم يلتزما إخراج ما يحكم بصحته من األحاديث، بل تر 
ليس كل حديث صحيح "يطول الكتاب كما صرح به كل منهما فيما نقل عنه، ومسلم صراحًة في صحيحه يقول: 

نمررا وضررعت هاهنررا مررا أجمعرروا عليررهوضررعته هاهنررا،  والخررالف فرري فهررم كررالم اإلمررام مسررلم طويررل، لعررّل الوقررت  "وا 
  .-تعالى إن شاء هللا-لبسطه فيما بعد يسمح 

خارج صحيحهما، فنقل عن البخاري كثيرًا، نقل الترمذي أنه صحح أحاديرث فري عللره  نقل عنهما أيضًا التصحيح
بتصررحيحات األئمررة، كالبخرراري ومسررلم علررى البخرراري مملرروء  -رحمرره هللا-وشرررح الحررافظ ابررن رجررب وفرري سررننه، 

ات االسررتدراك، أمررا أن تجمررع األحاديررث لررذ ال حاجررة لالسررتدارك علررى الصررحيحين وأحمررد وغيررره، علررى كررل حررال
فينتقرد ويعراب أن البخراري أخرّل بشررطه، مسرلم أخرّل بشررطه،  :لكرن مرا يقرالالصحيحة خارج الصرحيحين مطلرب، 

  .ألنه ما التزم على شرطه؛ األنه أحاديث ينبغي أن يخرجهاعليه أنه ما خرج 
   ولكرررررررررررررررررررررررررررررررررن قّلمرررررررررررررررررررررررررررررررررا  ولرررررررررررررررررررررررررررررررررم يعّمررررررررررررررررررررررررررررررررراه

 

 عنررررررررررررررررررد ابررررررررررررررررررن األخرررررررررررررررررررم منرررررررررررررررررره قررررررررررررررررررد فاتهمررررررررررررررررررا 
 

 .-ورد هذا الكالم-ولكن قّلما عند ابن األخرم منه قد فاتهما  ،فاتهما شيء كثير
 لررررررررررررررررررررررررررررررررم يثبررررررررررررررررررررررررررررررررت الخمسررررررررررررررررررررررررررررررررة إال النررررررررررررررررررررررررررررررررزر    ج   ورد لكرررررررررررررررررررررررررررررن قرررررررررررررررررررررررررررررال يحيرررررررررررررررررررررررررررررى البرررررررررررررررررررررررررررررر  

 

ت الخمسررة شرريء ألنرره فررا ؛بررو داوود والترمررذي والنسررائي، وفيرره مررا فيرره أيضرراً الخمسررة المررراد بهررا البخرراري ومسررلم وأ
وفيه ما ، ن صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والسنن من الصحيح الشيء الكثيرم كثير من الصحيح، يصفو

يحفرظ مائرة ألرف حرديث صرحيح،  "شرر ألرف ألرفأحفرظ منره ع  " :لقرول الجعفري عرن البخراري ضرعفه عن فيه كناية 
  .المكرر، بدون التكرار ألفين وستمائة وحديثينبوالذي في كتابه شيء يسير من هذا العدد، سبعة آالف 

إلرى وقرت برين، قرد يطرول  ......ألن مرا نقردر درس، لتقرأ في أول الدرس الثاني؛ لعل األسئلة تجمع في نهاية كل
إن شرراء هللا -علرى الرردرس الثرراني الررذي يليره، لكررن فرري بدايررة الردرس يخصررص لهررا عشررر دقرائق مررن اليرروم الالحررق 

ة ألرف، ولرو جمعنرا مرن فري الصرحيحين مرع قد يقول قائل: إذا كان ما يحفظه البخاري مرن الصرحيح مائر، -تعالى
والفوائرد مرا بلغرت وال نصرف والمعراجم والمشريخات وغيرهرا مرن الكترب ما في السنن مما صح، والمسانيد والجوامع 

بل فيهم من يحفظ خمسمائة ألف،  ؟وهذا ما يحفظه إمام واحد من أئمة الحديث ؟هذا العدد، وين راحت األحاديث
مرن التفرريط بردينها، مرا سبعمائة ألف، أين ذهبت السنة؟ نقول: ال، األمة معصرومة ف، ومنهم من قال: ستمائة أل

 فرطت بشيء يحتاج إليه، الدين محفوظ، ولذا يقول الحافظ العراقي:
 وعلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره أراد برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالتكرار  
 أربعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ا الف والمكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 

 لهرررررررررررررررررررررررررررررررا وموقررررررررررررررررررررررررررررررروف وفررررررررررررررررررررررررررررررري البخررررررررررررررررررررررررررررررراري  
 فررررررررررررررررررررررررررررررررررروق ثالثرررررررررررررررررررررررررررررررررررة ونوفرررررررررررررررررررررررررررررررررررًا ذكررررررررررررررررررررررررررررررررررررروا

 
 

يروا من مائة قد يروا الحديث من عشرين طريق، فيعتبر عشرين حديث، ألنه  لتكرار؛العل اإلمام البخاري أراد 
ث، مرررا يرررروا عرررن الصرررحابة يعررردونها مرررن يعرررد مائرررة حرررديث، أيضرررًا الموقوفرررات كرررانوا يعررردونها مرررن األحاديررر طريرررق

 وقد تزيد عليها بكثير. ،تبلغ هذه العدةاألحاديث، فإذا ضمت إلى ما تكرر أسانيده 
 (الصحيحين من الحديثعدد ما في )



وبغيدر  ،بالمكرر: سبعة آالف حديث ومائتان وخمسة وسدبعون حدديثاً  ابن الصَلح: فجميع ما في البخاري قال 
 وجميع ما في صحيح مسلم بَل تالرار: نحو أربعة آالف.، : أربعة آالفتالرار

 (الايادات على الصحيحين)
، وأيضرًا صرحيح مسرلم برالتكرار ثمانيرة آالف، أو سربعة جميع ما في البخاري من مكرر سبعة آالف أو تزيد قلريالً 
  .بخاري قد يزيد وقد ينقص في العددآالف وخمسمائة، أو اثنا عشر ألف كما قال بعضهم، ال

روايات الكتب تختلف، البخاري مروي بروايات متعددة يزيد بعضها في العدد ويرنقص الربعض ا خرر، مسرلم  :أوالً 
ن كان أقل،  ،كذلك   .ألن البخاري له روايات متعددة ومتباينة ي التفاوت بين رواياته؛أقل فوا 

: ثمانيرة آالف، يقرولشروف الكتراب يقردر أنره ثمانيرة آالف أن المتقدمين يطلقرون األعرداد بالتقريرب،  :األمر الثاني
حمررد مررا راح شرريء، كررل هررذا تقريررب، مسررند اإلمررام أ ذا قررال بعضررهم: اثنررا عشررر ألررف، ويررن راحررت أربعررة آالف؟فررإ

المتقرردمون ال مررا يصررل ثالثررين، ويررن راحررت العشرررة؟ مررا راحررت، علررى التحريررر تعررد مررنهم مررن يقررول: أربعررين ألررف، 
وال يرردخلون ضررمن اهتمامرراتهم، فبرردالً مررن أن يعررد المسررند ثالثررين ألررف حررديث أو أربعررين يرررون مثررل هررذه األعمررال 

. الرررخ، مرررن اهتمامرررات .نررراقص واحرررد واثنرررينصرررار االهتمرررام باألعرررداد والزائرررد والمائرررة حرررديث، ألرررف حرررديث يحفرررظ 
  .نعم الترقيم له نفع وله فائدة يخدم ا خرين، لكن ليس من مقاصد المتقدمينالمتأخرين، 

أشركل مرن أهرل الريمن إلرى عرد حرروف، يعنري شرخص مرن ينتسرب إلرى أهرل العلرم  زاد األمر عند بعض المتأخرين
فعرررد  ؟ألن الحكرررم للغالرررب ؛بررردون طهرررارةيقررررأ إلرررى طهرررارة أو  عليررره القرررراءة فررري تفسرررير الجاللرررين، هرررل يقررررأه يحتررراج

إلرى المزمرل العردد واحرد، مرن المردثر إلرى آخرر القررآن زادت  :يقرولالحروف، فعد حروف التفسير وحروف القرآن، 
  .فانحلت عنده المشكلة، صار يقرأ التفسير من دون طهارةحروف التفسير قلياًل، 

يخرجره نعرم مرن أراد أن يعتنري بكتراب، و يحرص على وقته مرن الضرياع، من على كل حال هذا ليس من مقاصد 
علرى أن يعرد أرقرام ة، لكن يضيع وقته متعدي ويضع له أرقام ويفهرس ال بأس، تكون المصلحةليستفيد منه الناس 

 :صحيح البخاري ثمانية آالف، ومنهم من قرال :ترف، بل تجد من قالأو حروف؟ هذا تضييع للوقت،  األحاديث
ة آالف حديث في مسند اإلمام أحمد، كلهم تتابعوا على أن البخراري نا عشر ألف، كل هذا تقريب، تفاوت، عشر اث

هل تولى واحرد مرنهم عرد األحاديرث بردون تكررار؟ ال، برل ترواله الحرافظ ابرن حجرر حينمرا بدون تكرار أربعة آالف، 
ألفرين وسرتمائة وحرديثين، مرن غيرر تكررار فبلغت األحاديرث مرن غيرر ، والعدد مع الشرح أمره سهلشرح الصحيح، 

فرق كبير، لكن الحافظ حرر في نهاية تكرار، فرق بين ألفين وستمائة وحديثين وبين أربعة آالف من دون تكرار، 
مكررر بردء الروحي، قرال: عردد أحاديثره كرذا والكل كتاب يذكر أحاديث الكتاب، من كتب الصحيح، لمرا انتهرى مرن 

والمكررر عدد أحاديثه كرذا، المرفروع منهرا كرذا، والموقروف كرذا، وتقردم كرذا،  :قال اإليمانكذا، لما انتهى من كتاب 
 في النهاية ذكر العدد اإلجمالي. منها كذا،

 (الايادات على الصحيحين)
ومسددلمًا مددن األحاديددث  مددا يفددوت البخدداري   وقددد قددال الحددافظ أبددو عبددد هللا محمددد بددن يعقددوب بددن األخددرم: قددل  

ن كددان فددي  ،اقشدده ابددن الصددَلح فددي ذلددك، فددإن الحدداالم قددد اسددتدرك عليهمددا أحاديددث كثيددرةوقددد ن، الصددحيحة وا 
 بعضها مقال، اال أنه يصفو له شيء كثير.



وهللا  ،لامهما بإخراو أحاديث ال تلامهمدا، لضدعف رواتهدا عنددهما، أو لتعليلهمدا ذلدك: في هذا ن ر، فإنه يُ قلت
 أعلم.

يعنري قّل ما يفوت الصحيحين مرن األحاديرث الصرحيحة شريء،  م وأنه قال:األخرم شيخ الحاك أشرنا إلى قول ابن
، مرن المسرتدرك، ابرن حبران، ابرن خزيمرة، مسرند اإلمرام أحمرديصرفو من السنن، لكن هذا قول مردود، يصفو يندر 

 أضررراف النررووي إلررى الصرررحيحينمنهرررا صررحيح كثيررر، فقرررول ابررن األخرررم مرررردود بررال شررك،  سررنن البيهقرري، يصررفو
ألنه يصفو أيضًا من هذه الكتب التي  ، يعني القليل، وأيضًا هذا ضعيف؛الخمسة إال النزر فتلم ي :قالو  ،السنن

  .ذكرناها شيء كثير
 (المستدرك علرى الصرحيحين) لذا سمى كتابه "قلت فيه هذا ن ر فإنه يلامهما بإخراو أحاديث ال تلامهما"يقول: 

جميرع مرا أن يخرجرا ، هم من اشترطا االستيعاب، ولم يشترطا هترطاستدراك معناه التعقب، فكأنهما أخال بما اشاال
وفيه أحاديث صحيحة كثيرة، وفيه الضعيف وفيره الموضروع، فهرو نعم كتابه نافع، ال، فألزمهما بغير الزم، صح، 

 .-إن شاء هللا تعالى-واسع الخطو في شرطه على ما سيأتي 
انيد جيددة، كصدحيح أبدي عواندة، ايدادات مفيددة، وأسد يوجدد فيهداقدد وقد خرجدت كتدب كثيدرة علدى الصدحيحين، 

حابها صدحتها، كدابن وكتدب أخدر التدام أصد ،عديم األصدبهاني و يدرهمأبدي نو بكدر اإلسدماعيلي والبرقداني،  وي وأب
 ان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير، وأن ف أسانيد ومتونًا.بخايمة، وابن ح

يد والمتدون شديء كثيدر ممدا يدوااي كثيدرًا مدن أحاديدث مسدلم، بدل وكذلك يوجد في مسند اإلمام أحمد من األسان
والبخاري أيضًا، وليست عندهما وال عند أحددهما، بدل ولدم يخرجده أحدد مدن أصدحاب الالتدب األربعدة، وهدم: أبدو 

وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الالبير واألوسم، ومسندي أبي يعلدى ، ، والترمذي، والنسائي، وابن ماجةداود
ر في هذا الشرن مدن الحكدم بصدحة ، و ير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد واألجااء ما يتمكن المتبح ِّ والباار

ن لدم  ،وسَلمته من التعليل المفسد كثير منه، بعد الن ر في حال رجاله، نص َيدويجوا له اإلقدام على ذلدك، وا 
الحدافظ وقدد جمدع ، ًا للشديخ أبدي عمدروالنووي، وخَلفد على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي اكريا يحيى

ولدم يدتم، كدان بعدم الحفدا  مدن  (المختدارة)سدماه  ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسدي فدي ذلدك كتابداً 
 وهللا أعلم. ،مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاالم

ح الصدحيح، الخطدو فدي شدر واسع وقد تاللم الشيخ أبو عمرو بن الصَلح على الحاالم في مستدركه فقال: وهو 
ألئمدة، فدإن لدم يكدن امتساهل بالقضاء به، فاألولى أن يتوسم فدي أمدره، فمدا لدم نجدد فيده تصدحيحًا لغيدره مدن 

 صحيحًا فهو حسن يحتج به، اال أن ت هر فيه علة توجب ضعفه.
فيده الصدحيح المسدتدرك، وهدو قليدل، وفيده صدحيح قدد خرجده  ،فدي هدذا الالتداب أندوا  مدن الحدديث كثيدرة :قلت
وفيده الحسدن والضدعيف والموضدو  أيضدًا، وقدد اختصدره شديخنا  ،سلم أو أحدهما لم يعلم به الحداالماري ومالبخ

الموضدوعات وذلدك يقدارب مدن فيده ن هذا كله، وجمع فيه جاءًا كبيرًا مما وقدع أبو عبد هللا الذهبي، وبي  الحافظ 
 وهللا أعلم.، مائة حديث

أن يعمرد إمرام  :وحقيقرة االسرتخراجذا مرا يعررف بالمسرتخرجات، هر "قد خرجت كتب كثيدرة علدى الصدحيحين"يقول: 
مرن غيرر  الكتراب بأسرانيد لنفسره، بأسرانيده هروخرج أحاديث من أئمة الحديث إلى كتاٍب مشهور من كتب السنة في



بأسرررانيد –يرررث الصرررحيح حرررديثًا حرررديثًا بأسرررانيده طريرررق صررراحب الكتررراب، يرررأتي إلرررى صرررحيح البخررراري فيخررررج أحاد
فرال يجرد  ق عليره األمررلصراحب الكتراب األصرلي، مرن غيرر طريرق البخراري، قرد يسرتغبواسرطة ال  -المخرج نفسره

ما أن يعلقه من غير  يترك الحديث وال يخرجه من طريقه، أو ال يجد الحديث مرويًا من طريقه فإما أن يسقطه، وا 
ما أن يخرجه من طريق صاحب الكتاب   .وهذا على خالف شرط المستخرجإسناد، وا 

عوانررررة علررررى مسررررلم، مسررررتخرج البلقرررراني، تخرجات كثيرررررة علررررى الصررررحيحين وعلررررى غيرهمررررا، مسررررتخرج أبرررري المسرررر
 .وهناك كتب كثيرة لهذا االسم لها فوائد عظيمةاإلسماعيلي، أبي نعيم األصبهاني على البخاري أو عليهما معًا، 

 اسرررررررررررررررررررررررتخرجوا علرررررررررررررررررررررررى الصرررررررررررررررررررررررحيح كرررررررررررررررررررررررأبي
 عرررررررررررررررررررررررررررررزوك ألفررررررررررررررررررررررررررررراظ المترررررررررررررررررررررررررررررون لهمرررررررررررررررررررررررررررررا
 ومررررررررررررررررررررررررررررا تزيررررررررررررررررررررررررررررد فرررررررررررررررررررررررررررراحكمن بصررررررررررررررررررررررررررررحته

 

 عوانررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٍة ونحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروه فاجتنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب   
 خالفرررررررررررررررررررررررررررت لفظرررررررررررررررررررررررررررًا ومعنرررررررررررررررررررررررررررًى ربمرررررررررررررررررررررررررررا إذ

 

 فهرررررررررررررررررررررررررو مرررررررررررررررررررررررررع العلرررررررررررررررررررررررررو مرررررررررررررررررررررررررن فائدتررررررررررررررررررررررررره
 

  .وهللا أعلم
 وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير

 
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيخرج المستخرجات التي بدأنا بالكالم عليها عرفنا االستخراج: أن يعمد حافظ إلى كتاب من كتب الحديث 

أحاديث الكتاب بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب، والمستخرجات كثيرة ذكر منها صحيح أبي عوانة، 
 وهو مستخرج عن صحيح مسلم، أبو بكر اإلسماعيلي، البرقاني، أبو نعيم األصبهاني على البخاري وعليهما.

 واسررررررررررررررررررررررررررررررررررررتخرجوا علررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الصررررررررررررررررررررررررررررررررررررحيح  
 عررررررررررررررررررررررررررررزوك ألفرررررررررررررررررررررررررررراظ المتررررررررررررررررررررررررررررون لهمررررررررررررررررررررررررررررا

 

 حررررررررررررررررررررررررررررروه فاجتنررررررررررررررررررررررررررررربكرررررررررررررررررررررررررررررأبي عوانرررررررررررررررررررررررررررررٍة ون 
 إذ خالفرررررررررررررررررررررررررررررت لفظرررررررررررررررررررررررررررررًا ومعنرررررررررررررررررررررررررررررًى ربمرررررررررررررررررررررررررررررا

 

فائدة المستخرجات: الزيادة في قدر الصحيح؛ ألن فيها ألفاظ زائدة على ما في الصحيح فتؤخذ من هذه 
 المستخرجات، لذا قال: 

 ومررررررررررررررررررررررررررررا تزيررررررررررررررررررررررررررررد فرررررررررررررررررررررررررررراحكمن بصررررررررررررررررررررررررررررحته
 

 فهرررررررررررررررررررررررررو مرررررررررررررررررررررررررع العلرررررررررررررررررررررررررو مرررررررررررررررررررررررررن فائدتررررررررررررررررررررررررره 
 

فيها ما هو غير صحيح من الحسن والضعيف، وليس القول بصحة ما زاده صاحب المستخرج على إطالقه، بل 
فهو مع العلو من فوائد المستخرجات العلو؛ ألن الصحيح قد يخرج من طريق النازل فيخرجه المستخرج من 

تصريح المدلسين بالسماع والتحديث، وأخبارهم في الصحيحين  -وهو من أهم الفوائد-طريق أعلى، ومن فوائده 
تمييز المهمل من الرواة، قد يقول البخاري: حدثنا محمد فينسب في المستخرج،  بالعنعنة مثاًل، ومن فوائدها:

وهكذا، إلى فوائد أوصلها السخاوي في نكته على األلفية وشرحها إلى عشرين، عشرين فائدة، لكن هذه النكت 
كثير، مفقودة، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك ب

 وأنظف أسانيد ومتون بال شك.
 وخررررررررررررررررررررررررذ زيررررررررررررررررررررررررادة الصررررررررررررررررررررررررحيح إذ ت ررررررررررررررررررررررررنص  
 بجمعررررررررررررررررررره نحرررررررررررررررررررو ابرررررررررررررررررررن حبررررررررررررررررررران الزكررررررررررررررررررري
 علرررررررررررررررررررررى تسررررررررررررررررررررراهل وقرررررررررررررررررررررال مرررررررررررررررررررررا انفررررررررررررررررررررررد  

 

 صررررررررررررررررررررررررررحته أو مررررررررررررررررررررررررررن مصررررررررررررررررررررررررررنف يخررررررررررررررررررررررررررص   
 وابررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن خزيمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٍة وكالمسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتدرك  
 بررررررررررررررررررررره فررررررررررررررررررررررذاك حسررررررررررررررررررررررن مررررررررررررررررررررررا لررررررررررررررررررررررم يرررررررررررررررررررررررد  

 

أيضًا في معجم  أيضًا يوجد في السنن في مسند أحمد يصفو من ذلك األحاديث الصحيحة الشيء الكثير،
الطبراني الكبير واألوسط، وأيضًا مسند أبي يعلى والبزار وغيرها من كتب الحديث من المعاجم والمشيخات 
والفوائد وغيرها يصفو منها حديث صحيح كثير؛ لكن على طالب العلم أن يعتني باألهم؛ ألننا نرا بعض 

ين بعد، أو ختم الصحيحين لكنه لم يرَق بعد ذلك إلى الطالب مثاًل يعتني بالفوائد مثاًل، وهو لم يختم الصحيح
السنن مثاًل، بعضهم يهتم باألجزاء ويترك الكتب المهمة مثل البيهقي، البيهقي يكاد يحيط بأحاديث األحكام فعلينا 

 :-رحمه هللا-أن نبدأ باألهم فاألهم. بالمهم المهم ابدأ لتدركه، الشيخ الحافظ الحكمي 
 وقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردّم الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنص وا راء فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراتهم      تدركررررررررررررررررررررررررررررره  وبرررررررررررررررررررررررررررررالمهم الهرررررررررررررررررررررررررررررم ابررررررررررررررررررررررررررررردأ ل

 

 .-سبحانه وتعالى-العمر قصير والعلم طويل، العلم ما ينتهي، فلنبدأ باألهم، مقدمين في ذلك كالم هللا 



ما يتمكن المتبحر في هذا الشرن من الحكم بصحة كثير منه، بعد الن ر في حال رجاله، وسَلمته من "يقول: 
 ."التعليل المفسد

في رجاله من حيث العدالة والضبط، وأيضًا من حيث االتصال واالنقطاع، ويجوز له اإلقدام على  يعني ينظر
ذلك، يجوز للمتأهل أن يقدم على التصحيح والتضعيف، له أن يقدم على التصحيح والتضعيف، وباب االجتهاد 

جتهاد؛ ألن المقلد فيما قرره ابن مفتوح في كل العلوم، مفتوح وهلل الحمد، واألجر مرتب على العلم إنما ينال باال
عبد البر وغيره ليس من أهل العلم، فباب االجتهاد في االستنباط مفتوح للمتأهل، ونؤكد على هذا، وباب 
التصحيح والتضعيف مفتوح للمتأهل أيضًا؛ لئال يتطاول صغار الطلبة، فيصححوا ويضعفوا وينتقدوا كبار األئمة، 

ن لم ينص ع لى صحته حافظ قبله موافقًة ألبي زكريا النووي، وخالفًا للشيخ أبي عمر الذي وهم ليسوا بشيء، وا 
 يرا انقطاع التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة.

 فرررررررررررررررررررررري عصرررررررررررررررررررررررنا وقررررررررررررررررررررررال يحيررررررررررررررررررررررى ممكررررررررررررررررررررررن      وعنرررررررررررررررررررررررررده التصرررررررررررررررررررررررررحيح لررررررررررررررررررررررررريس يمكرررررررررررررررررررررررررن  
 

التصحيح  يحيى النووي، على كل حال هذا للمتأهل دون غيره، وال يعني هذا أن غير المتأهل ال يزاول
والتضعيف للتمرين، بل عليه أن يخرج وعليه أن يدرس األسانيد ويحكم ويعرض، وال يبادر وال يسرع في النشر 
للناس، ال، عليه أن يتأنى، يعني مرحلة التمرين شيء ال يمنع منه أحد، بل ال يمكن أن يتخرج طالب الحديث 

يثق بعلمه فيسدده، هناك كتاب اسمه )المختار( حتى يتمرن على التخريج ودراسة األسانيد ويعرض على من 
للضياء المقدسي، وهو كتاب نفيس، وهو كتاب ناقص، طبع منه أكثر من عشرة مجلدات، حق عشرة أو اثني 

 عشر. 
يرجحه على مستدرك  -بال شك -رحمه هللا-وشيخ اإلسالم ابن تيمية - "كان بعم الحفا  من مشايخنايقول: 
د من مستدرك الحاكم، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصالح على مستدرك الحاكم، وهو أنظف أساني "الحاالم
متساهل بالقضاء به  -أو في شرط الصحيح في بعض النسخ- "وواسع الخطو في شرح الصحيحفقال: 

هذا رأي  فاألولى أن يتوسم في أمره، فما لم يرد فيه تصحيحًا لغيره من األئمة فإن لم يكن صحيحًا فهو حسن"
ابن الصالح في جميع الكتب ما عدا الصحيحين، الكتب المعتمدة عند أهل العلم، السنن مثاًل يتوسط في أمرها، 
ما الداعي إلى هذا التوسط؟ الداعي قفل باب االجتهاد، سد باب االجتهاد، نقول: ما دام االجتهاد ما هو ممكن 

ال نتوسط في أمرها ونقول: هي أحاديث نترك األحاديث، هذه األحاديث التي لم ينص على صحتها نتركه ا، وا 
حسنة؟ هذا الكالم فيه ما فيه، فكم من حديث لم ينص األئمة على تصحيحه يبلغ مرتبة الصحيح، وكم من 
حديث لم ينص األئمة على ضعفه وهو ضعيف، بل ما سكت عنه أبو داوود مما قرر أهل العلم أنه صالح 

 ، وكم من حديث مسكوت عنه وهو ضعيف، بل شديد الضعف.وحسن، كم من حديث مسكوت عنه وهو صحيح
وهدو "يعني ما هو على شرط الشيخين، " ديث كثيرة؛ فيه الصحيح المستدرك: في هذا الالتاب أنوا  من الحقلت"

وهذه غفلة من الحاكم؛ ألن الحراكم أراد أن يسرتدرك مرا " مسلم أو أحدهماقليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري و 
يخان، فررذكر بعررض األحاديررث الترري أخرجهررا الشرريخان، لررم يعلررم برره الحرراكم، وفيرره الحسررن والضررعيف لررم يخرررج الشرر

مررن الموضرروعات شرريء، يقررول: أن الموضرروعات تقررارب  -رضرري هللا عنرره-والموضرروع أيضررًا، وفيرره فضررائل علرري 



حيح أو شررطه، ولو قيل بأنها أكثر من مائرة لمرا بعرد، فالحراكم واسرع الخطرو فري شررح الصر -مائة حديث–المائة 
 نعم.
 ؟متى يترهل طالب الحديث للحكم على األحاديث، هل يكفي أن يكون متخرجدًا فدي قسدم السدنة وعلومهدا :يقول

 في أي جامعة من الجامعات؟
ال، قد يتخرج الطالب وهو شبه عامي، نعرم الدراسرة النظاميرة تؤهرل الطالرب ألن يكرون باحرث يحسرن التعامرل مرع 

ل الترري يريرردها؛ لكررن قررد يتخرررج وهررو ال يحسررن شرريء، العتمرراده مررثاًل علررى مررذكرات أو الكتررب ويرجررع إلررى المسررائ
لضعف حافظته قرأ ليلة االمتحان ووفق ومشرى، لكرن لريس معنرى هرذا أنره تأهرل، ال، إذا زاول المهنرة، إذا صرحح 

ه حينئرٍذ يكرون وضعف عدد كبير من األحاديث وعرضها على أهل العلم، أهل الشأن وأجازوه، نعم إذا أجرازوه فإنر
متأهل للحكم على األحاديرث، ونصريحتي لكرل طالرب علرم أن ال يجررؤ علرى التصرحيح والتضرعيف، وال يبرادر وال 
يسرررارع بررره وال برررإخراج إنتاجررره وعملررره، ال مرررانع أن يصرررحح ويضرررعف ويررردرس ويخررررج، إلرررى أن يتخررررج ويشرررهد لررره 

 سوق وهو سبة في وجه صاحبه.بالمعرفة ويطمئن إلى عمله، وهللا المستعان، كم من عمل في ال
))مرره واحد من اإلخوان يذكر أنه رأا تعليرق علرى كتراب األحاديرث البرن عمرر حينمرا طلرق امرأتره وهري حرائض: 

يقول: وهذا لما كانت العدة قبل الطالق، وال كالم إيش نقرول؟ العروام  فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر((
يمكرررن يقرررول العرررامي مثرررل هرررذا الكرررالم، العرررامي يعررررف قررردر نفسررره، وهللا مرررا يمكرررن يقولرررون مثرررل هرررذا الكرررالم، مرررا 

المستعان، ومثل هذا كثير في السوق، كل هذا سببه الجرأة، طالب العلم يحتاج إلى أن يدرس األدب كيف يترأدب 
ن أسرعف الوقرت ووصرلنا آداب طالرب الحرديث بسرطنا الكرالم فري ذلرك،  مع أهل العلم؟ وكيف يعرف قدر نفسه؟ وا 

  المستعان. نعموهللا
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين، والصَلة والسَلم على أشرف األنبيداء والمرسدلين، نبيندا محمدد عليده وعلدى آلده أفضدل 
 الصلوات وأتم التسليم، أما بعد: 

ياه والمسلمين أجمعين-فيقول المؤلف   :-رحمنا هللا وا 
العلدم أالثدر صدوابًا  ال أعلدم كتابدًا فدي: "-رحمده هللا-بن ادريس الشدافعي  "تنبيه": قول اإلمام محمد موطر مالك

وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلدك الوقدت فدي السدنن، البدن  ،من كتاب مالك"، انما قاله قبل البخاري ومسلم
 نف عبد الراا، بن همدام، و يدروألبي قرة موسى بن طار، الابيدي، ومص - ير السيرة-ن اسحف جريح، واب

ن كدان بعوكان كتاب مالك، وهو الموطر، ذلك  ،ضدها أالبدر حجمدًا منده وأالثدر أحاديدث، أجلهدا وأع مهدا نفعدًا، وا 
علمده  وذلدك مدن تمدام ،نداس علدى كتابده، فلدم يجبده الدى ذلدكوقد طلب المنصور مدن اإلمدام مالدك أن يجمدع ال

 .لع عليها"واطلعوا على أشياء لم نطان الناس قد جمعوا واتصافه باإلنصاف، وقال: "
للشيخ  (واالستذكار – التمهيد) :ومن أجود ذلك كتابا ،كتبًا جمةعليه ، وعلقوا الموطروقد اعتنى الناس بكتابه 

هددذا مددع مددا فيدده مددن األحاديددث المتصددلة الصددحيحة  ،-رحمدده هللا-ري القرطبددي َمددأبددي عمددر بددن عبددد البددر الن  
 مسندة اال على ندور.والمرسلة والمنقطعة والبَل ات الَلتي ال تالاد توجد 



قرررول  -رحمررره هللا-لمرررا تقررردم الكرررالم علرررى الصرررحيحين وأنهمرررا أصرررح الكترررب بعرررد كتررراب هللا ذكرررر المؤلرررف الحرررافظ 
الشافعي وأنه ال يعلرم كتابرًا فري العلرم أكثرر صروابًا مرن موطرأ مالرك، قرد يقرول قائرل: كيرف تقولرون: أن الصرحيحين 

ي كانت قبل وجرود الكترابين، هنراك كترب مصرنفة وهنراك موطئر ت، أصح الكتب والشافعي يقول كذا؟ مقالة الشافع
وهناك سنن، وهناك مصنفات لمن قبل اإلمام مالك وعاصر من معاصريه، لكن لم يكتب لها من الشهرة ما كترب 
لموطأ اإلمام مالك، كما أن من شيوخ اإلمام مالك من لم يكتب لره مرن الشرهرة مرا كترب لممرام مالرك نجرم السرنن، 

لعلم إنما يكتب له البقاء باإلخالص، وكل مرا كران اإلخرالص فيره أكثرر كران أبقرى وأنفرع؛ ألن مرن دل علرى فهذا ا
خير فله مثل أجر فاعله، فكم استفاد من موطأ اإلمام مالك من شخص من المالكيرة وغيررهم، ولممرام مالرك مثرل 

 أجورهم، وهكذا بقية المصنفين. 
ن كتاب اإلمام مالرك هرو أجرّل هرذه الكترب  المتقدمرة وأعظمهرا نفعرًا برال شرك، فيره األحاديرث الصرحيحة المسرندة، وا 

كان الكتاب ليس بالكبير، فيه البالغات والمنقطعات والمراسيل، وال يستدرك على اإلمام مالك في ذلك؛ ألنه يررا 
مررا هررو فرري التمهيررد سرروا أربعررة أحاديررث، ك -رحمرره هللا-حجيررة المرسررل، وهررذه البالغررات وصررلها ابررن عبررد البررر 

معروف، اعتنى أهل العلم بالموطأ عناية فائقة إلمامة مؤلفه، ولعظم نفعه، والختصاره أيضًا يعني شرحه متيسر، 
النَمررري بفررتح المرريم نسرربة إلررى النمررر بكسرررها، والقاعرردة أن مررا كسررر ثانيرره يفررتح فرري  -رحمرره هللا-فررابن عبررد البررر 

 وهكذا. النسبة، النم ر نَمري، سل مة سَلمي، مل ك مَلكي، 
رحمره -كتابا )التمهيد واالستذكار( البن عبد البر من أنفس ما كتب فري شرروح األحاديرث، واإلمرام ابرن عبرد البرر 

مكث ثالثين سنة في تأليف التمهيد، ولذا جاء على هذا الوضع المتقن المحرر، وهو يعتني في هذا الكتراب  -هللا
وكتابه ا خر )االستذكار( وهو أيضًا من أجود ما كتب فري فقره بالمعاني، معاني األحاديث وأسانيدها والروايات، 

السررنة، وعنايررة المؤلررف فيرره بالفقرره، وأقرروال فقهرراء األمصررار، هنرراك شررروح أخرررا للموطررأ جيرردة ونفيسررة، )المنتقررى( 
للبرراجي، )أوجررز المسررالك( للكنرردهلوي، كترراب طيررب مطبرروع متررداول، )تنرروير الحوالررك( كترراب مختصررر للسرريوطي، 

زرقرراني شرررح متوسررط، وهنرراك شرررح لررولي هللا الرردهلوي اسررمه )المسرروا شرررح الموطررأ( ولرره شرررح آخررر اسررمه شرررح ال
 )المصفى( لكنه بالفارسية، أما )المسوا( هو بالعربية كتاب نافع على اختصاره الشديد. 

أضراف إليره قرول  فالمسألة مفترضة في موطأ اإلمام مالك وهو مالكي، ففيه أقوال اإلمام مالك وفقره اإلمرام مالرك،
الحنفيررة والشررافعية، وأهمررل المررذهب الرابررع وهررو مررذهب اإلمررام أحمررد، فررال شررك أنرره يسررتفاد منرره فرري أقرروال الشررافعية 
والحنفيرة، إضرافًة إلرى قرول مالرك، وأمررا مرذهب اإلمرام أحمرد فيعلرق علرى الكترراب مرن كترب الحنابلرة، وهري موجررودة 

 ومتداولة، وفيه لفتات وتنبيهات لطيفة.
 (، اسم الصحيح على الترمذي والنسائياطَل )

وهذا تساهل منهما فإن  ،يان كتاب الترمذي: الجامع الصحيح والخطيب البغدادي يسموكان الحاالم أبو عبد هللا
لسنن للنسدائي: وقول الحافظ أبي علي بن السكن، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب ا ،فيه أحاديث كثيرة منكرة
فإن فيه رجااًل مجهدولين: امدا  ،رجال أشد من شر  مسلم  ير مسل مه شرطًا في الن لأو  ،انه صحيح، فيه ن ر

 .(األحكام الالبير)عللة ومنكرة، كما نبهنا عليه في عينًا أو حااًل، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة وم



صرحيحين، ويرأتي بعرد ذلرك السنن األربعة ألبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة تأتي في المرتبرة الثانيرة بعرد ال
ن  المسانيد، وكونها في المرتبة الثانية الشتمالها على الصحيح وهو كثير، والحسن وهو أكثر، وفيها الضرعيف، وا 
كان من أهل العلم من أطلق عليها الصرحاح، كالحرافظ السرلفي وغيرره، الحراكم والخطيرب يسرميان كتراب الترمرذي: 

 يح النسائي.الجامع الصحيح، وسمي كتاب النسائي صح
 فقررررررررررررررررررررررررررررررررررد أتررررررررررررررررررررررررررررررررررى تسرررررررررررررررررررررررررررررررررراهاًل صررررررررررررررررررررررررررررررررررريحا    ومرررررررررررررررررررررررررن عليهرررررررررررررررررررررررررا أطلرررررررررررررررررررررررررق الصرررررررررررررررررررررررررحيحا

 

كيرررف يقرررال: الصرررحيح وفيررره أحاديرررث ضرررعيفة كثيررررة، هرررذا تسررراهل برررال شرررك، ففيهرررا األنرررواع الثالثرررة، مرررن الصرررحيح 
والحسن والضعيف، يأتي بعد ذلك المسانيد كمسند اإلمام أحمد، والطيالسي، وغيرها، وهي في الرتبة دون السنن، 

 ولذا يقول الحافظ العراقي:
 ودونهررررررررررررررررررررررا فرررررررررررررررررررررري رتبررررررررررررررررررررررٍة مررررررررررررررررررررررا جعررررررررررررررررررررررل
 كمسررررررررررررررررررررررررررررررررررررند الطيالسرررررررررررررررررررررررررررررررررررري وأحمرررررررررررررررررررررررررررررررررررردا

 

 علرررررررررررررررررررررررررررررى المسرررررررررررررررررررررررررررررانيد فيررررررررررررررررررررررررررررردعى الجفرررررررررررررررررررررررررررررال 
 وعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررده للرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردارمي انتقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردا

 

والسبب أن المصنف في السنن يتررجم بأحكرام، جرواز كرذا، تحرريم كرذا، ثرم يرذكر تحرت الترجمرة أقروا مرا يجرد مرن 
سررماء الصررحابة فيررذكر مررن أحرراديثهم مررا وقررع لرره كيفمررا اتفررق، ولررذا األحاديررث، أمررا صرراحب المسررند فإنرره يترررجم بأ

 صارت رتبتها دون السنن، ولذا يقول: 
    ودونهررررررررررررررررررررررا فرررررررررررررررررررررري رتبررررررررررررررررررررررٍة مررررررررررررررررررررررا جعررررررررررررررررررررررل

   علرررررررررررررررررررررررررررررى المسرررررررررررررررررررررررررررررانيد فيررررررررررررررررررررررررررررردعى الجفرررررررررررررررررررررررررررررال 
والكالم في مسند اإلمرام أحمرد، وكرالم شريخ اإلسرالم عليره كثيرر، وأنره أجرود مرن شررط أبري داود، أو هرو المسراوي 

 داوود. لشرط أبي
 (مسند اإلمام أحمد)

وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عدن مسدند اإلمدام أحمدد: انده صدحيح: فقدول ضدعيف، 
وعسقَلن، والبِّرث األحمر عند حمدص، وشهداء فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة، كرحاديث فضائل مرو، 

مدع أنده ال يواايده -مام أحمد قدد فاتده فدي كتابده هدذا ن اإلثم ا، عليه طائفة من الحفا  نبهقد و ير ذلك، كما 
انده لدم يقدع لده جماعدة مدن الصدحابة  :يدلقأحاديث كثيرة جددًا، بدل قدد  -تهامسند في كثرته وحسن سياقكتاب 

 الذين في الصحيحين قريبًا من مائتين.
مرن األحاديرث مرا يقررب مررن  مسرند اإلمرام أحمرد مرن أعظرم دواويرن اإلسرالم، ومرن أكبررر كتراب السرنة وأجلهرا، وفيره

ن قيررل كمررا نبهنررا أمررس أنرره فيرره أربعررين ألررف، هررذا المسررند إطررالق الصررحيح عليرره ال شررك أنرره قررول  ثالثررين ألررف، وا 
ضعيف، فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، وفي هذا ال تتجاوز النسبة فيه النسبة التي في السرنن، ففيره أحاديرث ضرعيفة 

، وعسقالن، والبرث األحمر عند حمص، األرض اللينة السهلة هرذا بل فيه موضوعة، يقول: كحديث فضائل مرو
 البرث، وغير ذلك وقد نبه عليه طائفة من الحفاظ.

الحررافظ العراقرري صررنف فرري موضرروعات المسررند، وذكررر فيرره تسررعة أحاديررث، والحررافظ ابررن حجررر أيضررًا ذكررر هررذه 
قد تصل األحاديث إلرى أربعرين حرديثًا كلهرا  أيضًا له زيادات، كذلك، والمدراسياألحاديث وذيل عليها، والسيوطي 

موضرروعة، ودافررع الحررافظ ابررن حجررر عررن المسررند دفاعررًا طيبررًا مررن مثلرره، وهررو حررافظ مررن حفرراظ السررنة، وذكررر هررذه 
األحاديث وأجاب عنها واحدًا واحدًا، في كتابه )القول المسدد في الرذب عرن المسرند( وذكرر أن دفاعره عرن المسرند 



سربحانه -، ال لشخص اإلمام أحمد؛ ألن الدفاع عن مثل هذا الكتاب الكبير قربة إلى هللا إنما هو دفاع عن السنة
، وهو دفاع عن السنة، فما بالكم بالردفاع عرن الصرحيحين الرذين همرا أصرح الكترب المصرنفة، إذا تطراول -وتعالى

التضعيف، والبخاري عليهم أحد فما دونهما من باب أولى، وقد امتدت بعض األيدي إلى الصحيحين بالتصحيح و 
ومسلم ليسا بمعصومين، وجد عندهم بعض األحاديث التي تكلم عليها بعرض الحفراظ وهري نرادرة، يسريرة، بالنسربة 
 لما اشتمل عليه الصحيحان من األحاديث الصحيحة، والغالب أن الصواب مع الشيخين، مما يدرك من مظانه. 

نفرريس، ينبغرري اإلطررالع عليرره، اسررمه )القررول المسرردد فرري  المقصررود أن الرردفاع عررن المسررند للحررافظ بررن حجررر كترراب
، ذكرررروا فيررره األحاديرررث المنتقررردة فررري هللا المدراسررريالررذب عرررن المسرررند( لررره ذيرررل للسررريوطي، ولررره ذيرررل آخررر لصررربغة 

 المسند، وأجابوا عن بعضها حسب اإلمكان. 
اللهرم إال أن كران مسرند بقري برن  نعرم– "ثم ان اإلمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مدع أنده ال يواايده مسدنديقول: 
نعم، اإلمام أحمد ممن يعتني باأللفاظ سواء كانت في المتون واألسانيد، وممن  ته"افي كثرته وحسن سياق -مخلد

"بدل يفرق بين صيغ األداء، فهو نظير اإلمام مسلم في هذا، فيه أحاديرث كثيررة جردًا، أو فاتره أحاديرث كثيررة جردًا، 
هرذا الكرالم لريس بصرحيح،  جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبًا مدن مدائتين" قد قيل: أنه لم يقع له

 فاته من الصحابة نزر يسير، قليل.
 (الالتب الخمسة و يرها)

في في األصول الخمسة، يعندي البخداري ومسدلمًا وسدنن أبدي داود والترمدذي لَ وهكذا قول الحافظ أبي طاهر الس ِّ 
قدال  ،وقدد أنكدره ابدن الصدَلح و يدره ،تسداهل منده ،علماء المشدر، والمغدرب انه اتفف على صحتها ،والنسائي

كمسند عبد بدن ُحميدد، والددارمي، وأحمدد بدن حنبدل،  ،ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد ابن الصَلح: وهي مع
سدحا، بدن راه ويده، وعبيدد هللا بدن موسددى، وأبدي يعلدى، والبداار، وأبدي داود الطيالسدي، والحسدن بدن سدفيان، وا 

 نهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه.فإ ،و يرهم
نعرررم هررري مرررع ذلرررك أعلرررى رتبرررة، يعنررري كترررب الخمسرررة فررري السرررنن، الكترررب الخمسرررة يعنررري الصرررحيحين مرررع السرررنن، 
والخررالف فرري السررادس عنررد أهررل العلررم معررروف واألكثررر علررى أنرره ابررن ماجررة لكثرررة زوائررده، وأمررا ابررن األثيررر فجعررل 

"وهي مع ذلك أعلى رتبدة مدن كتدب المسدانيد كمسدند عبدد ومنهم من جعل الدارمي بدل الموطأ، الثالثة الموطأ، 
الدارمي سنن مرتبة على األبواب وليس على المسانيد، نعم له مسرند، لكرن هرذا المسرند مفقرود  بن حميد والدارمي"

 :-رحمه هللا-من قبل ابن الصالح، ولذا يقول الحافظ العراقي 
 ودونهرررررررررررررررررررررررررا فررررررررررررررررررررررررري رتبرررررررررررررررررررررررررٍة مرررررررررررررررررررررررررا جعرررررررررررررررررررررررررل
 كمسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررند الطيالسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري وأحمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردا

 

 علررررررررررررررررررررررررررى المسررررررررررررررررررررررررررانيد فيرررررررررررررررررررررررررردعى الجفررررررررررررررررررررررررررال 
 وعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررده للرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردارمي ا نتقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردا

 

 انتقد عليه، عده للدارمي مع المسانيد ألنه سنن.
 (التعليقات التي في الصحيحين)

قيدل: انهدا  ،لدةليوتاللم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري، وفي مسدلم أيضدًا، لالنهدا ق
وحاصل األمر: أن ما علقه البخاري بصيغة الجام فصحيح الى من علقه عنده، ثدم الن در ، أربعة عشر موضعاً 

 ألنده وقدع مدن ذلدك ؛وما كان منهدا بصديغة التمدريم فدَل يسدتفاد منهدا صدحة وال تنافيهدا أيضداً  ،بعد ذلك فيما



 ؛صدحيحًا فلديس مدن نمدم الصدحيح المسدند فيده وما كدان مدن التعليقدات، كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم
وسدننه  -صدلى هللا عليده وسدلم-الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسدول هللا بد)ألنه قد وسم كتابه 

 .(وأيامه
وحكدي ، " ونحدو ذلدك، فهدو متصدل عندد األالثدر، أو "اادنديقال لنا" أو "قال لي فَلن كذا"" :فرما اذا قال البخاري 

، تماد، ويكون قد سمعه في المذاالرةن بعم المغاربة أنه تعليف أيضًا، يذكره لَلستشهاد ال لَلعابن الصَلح ع
"وقدال لدي فدَلن" فهدو ممدا سدمعه  :ن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: اذا قال البخداري بروقد رده ابن الصَلح 

بدن  وقدال هشدامقال فيده البخداري: "المَلهي حيث  ه حديثد  بن حام رَ اوأنكر ابن الصَلح على ، ضًا ومناولةرْ عَ 
 ، وقال: أخطر ابن حام من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار.عمار"
وخرجه البرقاني في صحيحه، و ير واحد مسندًا متصدًَل  ،: وقد رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننهقلت

  الحمد.وهلل (األحكام)شيخه أيضًا، كما بيناه في كتاب الى هشام بن عمار و 
التعليقررات أو المعلقررات وحقيقررة المعلررق: مررا حررذف مررن مبرراديء إسررناده مررن قبررل المصررنف راٍو أو أكثررر، إن حررذف 
الشيخ فقط هذا معلق، إن حذف الشيخ وشيخه أيضًا معلق، حذف جميع اإلسناد معلق، اختصرر علرى الصرحابي 

رجررح ابررن حجررر أخررذه مررن تعليررق الطررالق،  فقررط معلررق، وهكررذا، يقولررون: إنرره مررأخوذ مررن تعليررق الجرردار والطررالق،
وشيخه البلقيني على خالفه، يعنري رجرح أنره مرن تعليرق الجردار، إيرش معنرى تعليرق الجردار؟ هرل المقصرود تعليرق 

 الجدار أو التعليق على الجدار؟ مأخوذ من تعليق الجدار؟
 طالب: التعليف على الجدار.

حجر رجح أن يكون مرأخوذ مرن تعليرق الطرالق، وأقرول: ال لكن هو رجح أن يكون مأخوذ من تعليق الجدار، ابن 
هذا وال ذاك، بل هو مأخوذ من تعليق المررأة، إيرش معنرى تعليرق الطرالق؟ إن فعلرت كرذا فأنرت  طرالق وهكرذا، لكرن 

س ذات زوج، معلقرة لري [( سورة النسراء971)]}َفَتَذُروَها َكاْلُمَعل َقةِّ{عنها:  -سبحانه وتعالى-تعليق المرأة التي قال هللا 
وليسرت مطلقرة، نعرم، أنره أخرذ مرن هرذا صرحيح، مثرل الشريء المعلرق الرذي ال يعتمرد علرى األرض، برل بينره وبررين 

يُلددوْا ُكددل  اْلَمْيددلِّ األرض فرررا ، وهررو أيضررًا يمكررن أخررذه مررن التعليررق علررى الجرردار، لرريس مررن تعليررق الجرردار،  }َفددََل َتمِّ
يعني ليست بذات زوج وال مطلقة، لعل المراد بتعليرق الطرالق هرذا، كمرا أنره  [النساء ( سورة971)]َفَتَذُروَها َكاْلُمَعل َقةِّ{

 لعل المراد من قوله: تعليق الجدار التعليق على الجدار. 
أنهدا  :لالنهدا قلديًَل، قيدل ،"تاللم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري ومسلم أيضاً يقول: 

ت مسررلم ال داعرري لبحثهررا، لمرراذا؟ ألنهررا كلهررا موصررولة بالصررحيح نفسرره، فرري صررحيح معلقررا أربعددة عشددر موضددعًا"
مسلم كلها موصولة، أواًل: هي قليلة أربعة عشر حديث، وكلها موصولة في الصحيح نفسه إال واحد، وهذا الواحرد 

ي موصررول فرري صررحيح البخرراري، إذًا نحترراج إلررى بحررث معلقررات صررحيح مسررلم، مررا نحترراج إلررى بحررث؟ الكررالم فرر
معلقات صحيح البخاري، وعردتها ألرف وثالثمائرة وأربعرين أو واحرد وأربعرين حرديث، وكلهرا موصرولة فري الصرحيح 
نفسه عدا مائة وستين، أو مائرة وتسرعة وخمسرين، والكرالم فري هرذا القردر بمائرة وتسرعة وخمسرين أو مائرة وسرتين، 

مرن معلقرات البخراري، وهري قليلرة بالنسربة ألن ما وصل في الصحيح ال داعي للكرالم فيره، الكرالم فيمرا لرم يوصرل 
لحجم الكتاب، وهذه تنقسم إلى قسمين، منها: ما صدر بصيغة الجزم، قرال فرالن، ذكرر فرالن، حكرى فرالن، قرالوا: 



هررذه صررحيحة إلررى مررن علقررت عنرره، وقررال مالررك عررن نررافع عررن ابررن عمررر، هررذا معلررق عررن مالررك، فرري واسررطة بررين 
هذا صحيح إلرى مالرك، يبقرى النظرر فريمن أبررز، النظرر فري مالرك ال يحتراج، البخاري ومالك، لكن إذا جزم نقول: 

كررذلك نررافع وابررن عمررر، لكررن لررو قررال البخرراري يررروا عررن مالررك عررن نررافع عررن ابررن عمررر، هررذه يسررمونها صرريغة 
التمريض، وهرذه ال يسرتفاد منهرا ال صرحة وال ضرعف، برل وجرد منهرا مرا هرو صرحيح، ووجرد منهرا مرا هرو ضرعيف 

 عن ويذكرأما الضعيف الضعف الذي ال ينجبر، فإن اإلمام البخاري يبينه، مثل قول البخاري: "ضعف منجبر، و 
-"، الضرعيف الرذي ضرعفه ال ينجبرر يتعّقبره البخراري يصرح ولرم ((مكانره فري اإلمرام يتطروع ال)) :رفعه هريرة أبي

يح الدى مدن علقده عنده ثدم "حاصل األمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجام فهو صدح، يقول: -رحمه هللا تعالى
ألنه قد وجدد مدا صددر  ا؛الن ر فيما بعد ذلك، ومنها ما كان بصيغة التمريم فَل يستفاد منه صحة وال تنافيه

"ومدا نعرم وجرد مرا علرق بصريغة التمرريض وهرو مخررج فري صرحيح مسرلم، يقرول:  بصيغة التمريم وهدو صدحيح"
ألنده قدد  -يعنري ممرا لرم يوصرل فري الصرحيح- يدهكان من التعليقات صحيح فليس من نمم الصدحيح المسدند ف

صدلى هللا عليده -المختصر فدي أمدور رسدول هللا  -يعني الذي ذكرت فيه األسرانيد- وسم كتابه بالجامع المسند
أو قرال، إذا عرزا لشريخه بقرال، قرال محمرد برن بشرار، وهرو  أمدا اذا قدال البخداري: قدال لندا" .وسننه وأيامه -وسلم

ار، وهرو شريخه، روا عنره أحاديرث بصريغة التحرديث، قرال: حردثنا هشرام برن عمرار فري شيخه، قرال هشرام برن عمر
ن )قرررال( مثرررل )عرررن( محمولرررة علرررى االتصرررال بالشرررروط  خمسرررة مواضرررع، األكثرررر علرررى أنررره موصرررول متصرررل، وا 

 :-رحمه هللا-المعروفة عند أهل العلم، ولذا يقول الحافظ العراقي 
.................................................. 

 عنعنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٍة كخبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر المعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررازف  
 

 أمررررررررررررررا الررررررررررررررذي عررررررررررررررزا لشرررررررررررررريخه بقررررررررررررررال فكررررررررررررررذي 
 ال تصرررررررررررررررررررررررررغ البرررررررررررررررررررررررررن حرررررررررررررررررررررررررزم المخرررررررررررررررررررررررررالف  

 
 

ن قرال بعضرهم أنره معلرق؛ ألنره لرو كران رواه عرن شريخه مباشررة لقرال: حردثنا  فغاية هذه الصيغة أنهرا مثرل عرن، وا 
خ ت(، وعلى كل حال لو قلنا: أنه معلرق كالجادة، ولذا عّلم الحافظ المزي على حديث المعازف بعالمة التعليق )

وقد جزم به إلى هشام بن عمار، قرال هشرام برن عمرار فهرو صرحيح أيضرًا، وهرو مخررج فري سرنن أبري داود وغيرره 
 من كتب السنة، بأسانيد صحيحة.

 يصبح موصول؟ ..طالب:....
 يغة الجزم.هو موصول بال شك، سواء عند البخاري أو غيره، فعلى القول بأنه معلق هو معلق بص

 ........طالب:
 صحيح، على كل حال الحديث صحيح، ولذا قال: 

 ال تصررررررررررررررررررررررغ البررررررررررررررررررررررن حررررررررررررررررررررررزم المخررررررررررررررررررررررالف    .............................................
 
 

ابن حرزم حكرم علرى جميرع األحاديرث الرواردة فري الغنرا بأنهرا موضروعة، وهرذا تأييردًا لرأيره وقولره فري إباحرة الغنراء، 
عضهم قرال: إذا قرال البخراري: قرال لنرا، أو قرال لري فرالن أو زادنري فري ذلرك فهرو متصرل، وبعضرهم المقصود أن ب

يزعم أن البخاري ال يقول ذلك إال فيما سمعه في حال المذاكرة، ال على جهة التحديث، إذا سرمع مرن شريخه خبررًا 
ه يقولرون: ال يوجرد مرا يردل علرى مذاكرة، ال على سبيل التحديث فإنه يقول: قرال لنرا، لكرن الحرافظ ابرن حجرر وغيرر 



هذا، أبو جعفر بن حمدان يررا أن البخراري إذا قرال: قرال لري فرالن فإنمرا هرو ممرا سرمع عرضرًا ومناولرة، العررض 
 القراءة على الشيخ، وهي من طرق التحمل المعتبرة المجمع عليها، عرضًا ومناولة إيش معنى عرضًا ومناولة؟

 عطيه الالتاب.ثم ي طالب: كونه يقرأ الطالب على الشيخ
 من الذي يعطي الكتاب؟
 الشيخ الالتاب.طالب: الطالب يعطي 

فيره العررض وفيره المناولررة، الشريخ يعطري الطالررب الكتراب هرذه مناولررة، العررض أن يقررأ علررى الشريخ، الطالرب يقرررأ 
 على الشيخ، يعرض عليه ما عنده.

 كتاب الشيخ؟ بو أيضًا بعد القراءة يص بيعطي للطالب كتابه ليصو  الشيخطالب: 
 -يناولره الشريخ-لكن هناك نوع اسرمه عررض المناولرة، يعنري الطالرب يرأتي بالكتراب ويعرضره علرى الشريخ ويقرول 
فري  -إن شراء هللا-فيقول: هذا من مرويك فيقرول: نعرم، فيررده عليره، هرذا عررض المناولرة، علرى كرل حرال سرتأتي 

 طرق التحمل. 
ده حدديث المَلهدي حيدث قدال فيده البخداري: وقدال هشدام بدن عمدار "وأنكر ابدن الصدَلح علدى ابدن حدام ر يقرول: 

فري إغاثرة  -رحمره هللا-ابرن القريم  وقال: أخطر ابن حام فيه مدن وجدوه، فإنده ثابدت مدن حدديث هشدام بدن عمدار"
اللهفان أطال في تصحيح الحديث وذكر شواهده، وقال في ذلك أن )قال( مثل )عن( يشترط فيها براءة الراوي من 

ترردليس، وقررال أن البخرراري أبعررد خلررق هللا عررن الترردليس، مررع أنرره لررو قررال: مررن أبعررد خلررق هللا عررن الترردليس وسررمة ال
لكران أولررى، أبعرد خلررق هللا عرن الترردليس مبالغرة، مررع أنرره قيرل فرري ترجمتره مررن الخالصرة فرري ترجمرة الررذهلي قررالوا: 

 .-إن شاء هللا تعالى-روا له البخاري ويدلسه، ويأتي في مبحث التدليس 
كالدار قطني و يدره،  أحرف يسيرة، انتقدها بعم الحفا  ثم حكى أن األمة تلقت هذين الالتابين بالقبول، سوى 

معصدومة عدن الخطدر، فمدا  ندت صدحته  ألن األمدة ؛ثم استنبم من ذلدك القطدع بصدحة مدا فيهدا مدن األحاديدث
 المسددرلةقددد خدالف فددي هدذه و ، وهدذا جيدد ،صدحيحًا فددي نفدس األمددر وجدب عليهدا العمددل بده، ال بددد وأن يكدون و 

 الشيخ محيي الدين النووي وقال: ال يستفاد القطع بالصحة من ذلك.
 وهللا أعلم. ،د اليهشَ رْ عليه وأَ  لوأنا مع ابن الصَلح فيما عو   :قلت

ثم وقفت بعد هذا على كَلم لشيخنا العَلمة ابن تيمية، مضمونه: أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته " :حاشية
يني يبالقبول عدن جماعدات مدن األئمدة: مدنهم القاضدي عبدد الوهداب المدالالي، والشديخ أبدو حامدد االسدفرا األمة

ابن حامد، وأبو يعلى بن الفراء، وأبدو  .والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو اسحف الشيرااي من الشافعية
ن الحنفيدة قدال: "وهدو قدول أالثدر وشدمس األئمدة السرخسدي مد .الخطاب، وابن الاا وني، وأمثالهم من الحنابلة

ل الحدديث قاطبدة يني، وابن فورك قدال: وهدو مدذهب أهديأهل الالَلم من األشعرية و يرهم: كربي اسحا، االسفرا
 فوافف فيه هؤالء األئمة. ،نى ما ذكره ابن الصَلح استنباطاً وهو مع، ومذهب السلف عامة"

ح الكتررب بعررد كترراب هللا، واألمررة تلقررت هررذين الكتررابين الصررحيحان البخرراري ومسررلم تقرردمت اإلشررارة إلررى أنهمررا أصرر
بالقبول، حتى قال جمع من أهل العلم: أنه لو حلف شخص بالطالق أن جميع ما في البخاري ومسلم صحيح لما 
حنررث، فاألمررة تلقررت الكتررابين بررالقبول، وهررذا التلقرري وحررده أقرروا مررن كثرررة الطرررق، قررال: سرروا أحرررٍف يسرريرة، سرروا 



ي الكتابين، ما يقرب من مائتي حديث انتقدها الحافظ الدارقطني وغيره، والغالرب أن الصرواب مرع أحاديث يسيرة ف
الشرريخين، وقرررد دافرررع عرررن األحاديرررث المنتقررردة فررري صرررحيح البخررراري، الحرررافظ ابرررن حجرررر فررري المقدمرررة فررري البررراري، 

ح مسررلم، وأكثررر والنررووي دافررع أيضررًا باختصررار فرري شرررحه علررى صررحيح مسررلم عمررا انتقررده الرردارقطني فرري صررحي
األحاديث المنتقدة في ال سيما في مسلم في بعض الطرق التي أخرج اإلمام مسلم من الطررق مرا يشرهد بصرحتها، 
فعلررى هررذا هررذه األحاديررث اليسرريرة المنتقرردة وهرري مجررال للبحررث عنررد أهررل العلررم الصررواب فيهررا مررع الشرريخين، هررذه 

أن مررا رواه البخرراري ومسررلم مفيررد للقطررع، للعلررم؛ ألن  خارجررة عررن إفررادة القطررع؛ ألن ابررن الصررالح يريررد أن يقرررر
 األخبار تنقسم إلى أقسام، منها: ما يفيد العلم، ومنها: ما يفيد الظن، ومنها: ما يفيد الشك، ومنها: ما يفيد الوهم. 

نرد على كل حال هذه تقسريمات معروفرة عنرد أهرل العلرم فالرذي يفيرد القطرع العلرم اليقينري الضرروري هرو المترواتر ع
أهررل العلررم، وفرري السررنة المتررواتر، هررذا مفيررد للقطررع وال كررالم فيرره، يبقررى ا حرراد بأقسررامه الثالثررة: المشررهور والعزيررز 
والغريب، في األصل تفيد الظن، هذا في األصل لماذا؟ ألن الراوي مهما بلرغ مرن الحفرظ والضربط واإلتقران إال أن 

ن قلررت، إيررش معنررى ال قطررع؟ معنرراه أن الخبررر ال يحتمررل النقرريض، صررواب مائررة نسرربة الخطررأ والنسرريان موجررودة وا 
قلنرا:  %99أو  %99أو  %99بالمائة، الظن يحتمل النقيض على ضعف، لو افترضنا أن الخبر صحيح بنسبة 

أفادنررا الظررن مررا أفادنررا القطررع؛ ألنرره يحتمررل النقرريض، ننتبرره لهررذه المسررألة؛ ألنهررا هولررت مررن الطرررفين، الررذي ينفرري 
بذيولها بعض المبتدعة، فخبر الواحد إذا صح هل يفيد القطرع أو الظرن؟ األصرل فيره أنره ال  والذي يثبت، وتشبث

يفيد إال الظن، لماذا؟ ألن الراوي مهما بلغ، مالرك نجرم السرنن، ضربطت عليره أوهرام، الرراوي مهمرا بلرغ مرن الحفرظ 
لخبررر مررا صررل إلررى نسرربة مائررة والضرربط واإلتقرران إال أن خبررره يحتمررل النقرريض ولررو بنسرربة واحررد بالمائررة، مررا دام ا

 بالمائة فهو ظن، احتمال راجح، هذا قول، وهو قول األكثر، أنه في األصل ال يفيد إال الظن. 
مرررنهم مرررن قرررال: أن الخبرررر الواحرررد بمجررررده يفيرررد القطرررع، حسرررين الكراديسررري وداود الظررراهري وجمرررع، يقولرررون: يفيرررد 

لنراس تثرق بره، ثقرة عنردك، يقرول: حضرر فرالن، تحلرف القطع، يعني مجرد ما تسمع خبر ممن تثق بره، زيرد مرن ا
على هذا أنه حضر فالن، يفيد القطع عندك مائة في المائة، أال يحتمل أن يأتي زيد بعد ساعة أو سراعتين قرال: 
أخطررأت، رأيررت شخصررًا ظننترره فالنررًا، مررا حصررل هررذا كثيررر؟ يحصررل هررذا، المقصررود أن األكثررر علررى أنرره ال يفيررد 

 لظن، منهم من يرا أنه يفيد القطع. بمجرده بمفرده إال ا
والقول الوسط أنه يفيد القطع إذا احتفت به قرينرة، لمراذا نحتراج إلرى هرذه القرينرة؟ لكري تكرون فري مقابرل االحتمرال 

فرري مواضرع مررن كتبرره،  -رحمره هللا-المرجروح، فررإذا وجردت هررذه القرينرة أفادنررا القطرع، وهررذا مرا قرررره شريخ اإلسررالم 
الصواعق، والحافظ ابن حجرر فري شررح النخبرة، وجمرع مرن أهرل العلرم مرن أهرل التحقيرق يررون  وقرره ابن القيم في

ال فاألصررل أنرره ال يفيررد إال الظررن، والعلررة فرري ذلررك مررا سررمعتم،  أن خبررر الواحررد إذا احتفررت برره قرينررة أفرراد القطررع؛ وا 
ق علرى المبتدعرة الرذين يقولرون: مرا الذين قالوا: أنه يفيد القطع من غير نظٍر إلى القرائن يريدون أن يقطعوا الطري

دام خبر الواحد ال يفيد إال الظن فإنه ال تثبت به العقائد، فخبر واحرد ال تثبرت بره العقائرد؛ ألنره ال يفيرد إال الظرن، 
نقول: ال يفيد إال الظرن وتثبرت بره العقائرد كمرا تثبرت بره األحكرام، وال نلترزم بمرا إلتزمره المبتدعرة، مرن القررائن التري 

مما يحتف بها الخبر، أن يكون الحديث مخرجاً  في الصحيحين أو في أحدهما؛ ألن تلقري األمرة برالقبول  ذكروها
لهذين الكتابين قرينة، كون الحديث مروي بطرق متعددة، متباينة، سالمة من القوادح أيضًا قرينة على أن الحديث 



ينة أيضًا؛ ألنه لرو قردر أن اإلمرام مالرك أخطرأ ضبط، كون الحديث تداوله األئمة فرواه إمام عن إمام عن إمام، قر 
يتابعه الشافعي على خطئه؟ ال، لو أخطأ الشافعي يتابعه أحمد علرى خطئره؟ ال، فهرذه قررائن تردل علرى أن الخبرر 

 ضبط وأتقن، فالخبر إذا احتفت به قرينة أفاد القطع. 
نحكرم لره  اد القطدع بصدحة  مدن ذلدك""وقد خالف في هذه المسدرلة محدي الددين الندووي وقدال ال يسدتفهنا يقرول: 

ال فاألصل أنه ال يفيد إال الظن، وهذا ما رجحه النووي.  بالصحة فإن احتفت به قرينة أفادنا القطع، وا 
 واقطرررررررررررررررررررع بصرررررررررررررررررررحة لمرررررررررررررررررررا قرررررررررررررررررررد أسرررررررررررررررررررندا
   محققررررررررررررررررررررررررررريهم قرررررررررررررررررررررررررررد عرررررررررررررررررررررررررررزاه النرررررررررررررررررررررررررررووي 

 اولرررررررررررررررررررررررد كرررررررررررررررررررررررذا لررررررررررررررررررررررره وقيرررررررررررررررررررررررل ظنررررررررررررررررررررررراً  

 وفرررررررررررري الصررررررررررررحيح بعررررررررررررض شرررررررررررريء قررررررررررررد روي 
 
 

صالح فيما ذهب إليه، وأظرن الخرالف لفظري؛ ألن ابرن الصرالح نظرر إلرى خبرر المقصود أن النووي خالف ابن ال
الواحد المحتف بالقرينة كما قرره شيخ اإلسالم، وال يمكرن أن يقرول ابرن الصرالح: أن أي خبرر يرأتي بره ثقرة يقطرع 

، ومرن نظرر به من غير نظر إلى قرينة، النووي نظر إلى الخبر مجرد، والنظر إلى الخبر مجرد ال يفيد إال الظرن
 إليه مع القرائن التي احتفت به قال: أنه يفيد القطع. 

أما ما ذهب إليه داود الظاهري وحسين الكرابيسي من أنه يفيد القطع مطلقًا فال وجه له لمرا عرفنرا، شريخ اإلسرالم 
ابررن  يعنرري تررابع-"وأنددا مددع ابددن الصددَلح فيمددا عددول عليدده، وأرشددد اليدده  يقررول الحررافظ ابررن كثيررر: -رحمرره هللا-

ثم وقفت بعد هدذا علدى كدَلم شديخنا العَلمدة ابدن تيميدة مضدمونه أنده نقدل القطدع بالحدديث  -الصالح في ذلرك
هذه قرينة عن جماعات من األئمة منهم القاضري عبرد الوهراب المرالكي، شريخ اإلسرالم  الذي تلقته األمة بالقبول"

"مضدمونه أنده نقدل القطدع ينرة يفيرد القطرع صرح في مرواطن كثيررة مرن منهراج السرنة أن الخبرر الرذي تحترف بره قر 
بالحديث الذي تلقته األمة بالقبول عدن جماعدات  مدن األئمدة مدنهم القاضدي عبدد الوهداب المدالالي والشديخ أبدو 

وابدن حامدد  -هرؤالء مرن أئمرة الشرافعية- ، القاضي أبو الطيب الطبدري، ابدن اسدحف الشديرااي،ينيياالسفراحامد 
َرخسيوأبو يعلى، وابن الخطاب واب ر خسي يجوز هذا وذاك- ن الاا وني من الحنابلة، الس  من الحنفية،  -أو السَّ

  .قال: وهو قول أالثر أهل الالَلم من األشعرية و يرهم..."
برالخبر الرذي  -رحمره هللا-ومرراد شريخ اإلسرالم  "وهو مذهب أهدل الحدديث قاطبدة، ومدذهب السدلف عامدًة"يقول: 

ابرن الصرالح أطلرق لكنره كره ابن الصَلح اسدتنباطًا فوافدف فيده هدؤالء األئمدة" "وهو معنى ما ذاحتفت به قرينرة، 
أطلقه فيما رواه الشيخان، وتخريج الشيخين قرينة على أن الخبر ضبط وأتقن، وهرو أيضرًا مسرتمد مرن تلقري األمرة 

ألمة برالقبول، فرال بالقبول، هذه قرينة، وهو الذي نص عليه شيخ اإلسالم هنا أنه نقل وقطع بالحديث الذي تلقته ا
نقررول: أن خبررر الواحررد يفيررد القطررع مطلقررًا، ولررو صررح، لررو جاءنررا مالررك عررن نررافع عررن ابررن عمررر، يعنرري فرري غيررر 
ن كان نجم السنن، وال يحتاج إلى تزكية، مرن مشراهير أهرل العلرم فري  الصحيحين، مالك يهم حصلت له أخطاء وا 

، فهرررذه -رحمررره هللا-التثبرررت، لكرررن ضررربطت عليررره أوهرررام الضررربط واإلتقررران والحفرررظ، ومرررن أهرررل االنتقررراء والتحرررري و 
المسألة يطول البحث فيها، وخالصة القول أن فيها ثالثة أقوال: أنه يفيد القطع مطلقًا، أنه يفيد الظن مطلقرًا، أنره 

 ال يفيد القطع إال بقرينة، وهذا هو أعدل األقوال. 
أهرل البردع بمثرل هرذا القرول، وأنره إذا كران ال يفيرد إال  وأما قول من يقول: أنه يفيد القطع مطلقرًا خشريًة مرن تشربث

الظررن ال تثبررت برره عقائررد، كالمهررم طويررل فرري هررذا، نقررول: ال، ال نلتررزم بررالالزم وننتهرري مررن اإلشرركال، نقررول: نثبررت 



اإلحكررام بخبررر الواحررد إذا صررح ولررو احتمررل النقرريض؛ ألن األحكررام مبنيررة علررى غلبررة الظررن، نثبررت العقائررد بخبررر 
 ذا صح؛ ألن الشرع واحد، فما تثبت به األحكام تثبت به العقائد.الواحد إ

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3) شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مرام المرسرلين نبينرا محمرٍد عليره وعلرى آلره أفضرل  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشررف األنبيراء وا 

 أما بعد: ،الصلوات وأتم التسليم
ياه والمسلمين أجمعين-فيقول المؤلف   :-رحمنا هللا وا 

 (الحسن: النو  الثاني)
فدي ن در  وهدذا الندو  لمدا كدان وسدطًا بدين الصدحيح والضدعيف، الجمهدوروهو في االحتجاو به كالصحيح عند 

 ألنه أمر نسبي وذلك ،بطه على كثير من أهل هذه الصناعةعسر التعبير عنه وض ،لنا ر، ال في نفس األمرا
فقدال الخطدابي: هدو مدا عدرف  ،وقد تجشم كثير مدنهم حدده، افظ، ربما تقصر عبارته عنهالح دشيء ينقدح عن

ثددر العلمدداء، ويسددتعمله عامددة ه واشددتهر رجالدده، قددال: وعليدده مدددار أالثددر الحددديث، وهددو الددذي يقبلدده أالُجددرَ خْ مَ 
 الفقهاء.

ن  :المعرف هو قولهكان قلت: فإن  ما عرف مخرجه واشتهر رجاله" فالحديث الصدحيح كدذلك، بدل والضدعيف وا 
أن أالثدر الحدديث مدن قبيدل الحسدان، وال هدو  ،مًا لدهكان بقية الالَلم من تمام الحد، فليس هذا الدذي ذكدره مسدل  

 عمله عامة الفقهاء.ويست ،الذي يقبله أالثر العلماء
ر: النوع الثراني الرذي بعرد الصرحيح الحسرن، والحَسر-تعالىرحمه هللا -يقول  ن ن صرفة مشربهة باسرم الفاعرل، والحس 

في اللغة ما تشتهيه النفس وتميل إليه، وهو في االحتجاج به كالصحيح عنرد الجمهرور، جمهرور العلمراء يحتجرون 
  .والحسن لغيره، حجة عند جمهور العلماء بالحديث الحسن، ويدخل في ذلك الحسن لذاته،

نسب إلى اإلمام البخاري كمرا قرال ابرن الروزير وغيرره أنره ال يحرتج بالحسرن فري الحرالل والحررام، وهرو ظراهر كرالم 
وقال بذلك أبرو حراتم الررازي فيمرا يظهرر مرن كالمره علرى بعرض أبي الحسن بن القطان ال سيما في الحسن لغيره، 

ضررهم: وحسررن الحررديث، قيررل لرره: أتحررتج برره؟ قررال: ال، وفرري بعررض الرررواة قررال: هررو صرردوق، الرررواة أنرره قررال فرري بع
ن كرران عنررده الصرردوق حديثرره مررن قبيررل الضررعيف؛ ألن اللفررظ ال يشررعر بشررريطة  قيررل: وهررل تحررتج برره؟ قررال: ال، وا 

حرروذي( فرري ألفرراظ الجرررح والتعررديل، ابررن العربرري فرري )عارضررة األ -إن شرراء هللا تعررالى-الضرربط، علررى مررا سرريأتي 
 رجح هذا االحتجاج بالحديث الحسن. 

ن كرران الجمهررور علررى قبولرره، والسرربب فرري الخررالف، منشررأ الخررالف أن راوي الحسررن  المقصررود أنرره محررل نظررر، وا 
خّف ضبطه قلياًل عن راوي الصحيح، فمن نظر إلى أصرل الضربط احرتج بره، ومرن نظرر إلرى أن هرذا الضربط قرد 

ويحتاج لها، قال: إنه ال يحتّج به، وعلرى كرل حرال المعتمرد عنرد أهرل العلرم  خف، واألخبار ينبغي أن يتثبت فيها،
االحتجاج به، وأنه كالصحيح في الحجية، بالنسربة لتعريرف الحسرن اختلفرت أقروال العلمراء فيره، وتباينرت أنظرارهم، 



والسربب فري وما من تعريف من تعاريفه إال وعليه ما يالحظ، حترى جرزم بعرض الحفراظ أنره ال مطمرع فري تمييرزه، 
ذلكم أنه في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، فمتى يقرب من الصحيح؟ ومتى يقررب مرن الضرعيف؟ هرذه 

رحمره هللا -منزلة متأرجحة بين أمرين سببت كثرة طول الخالف في تعريفه وتمييزه، وهو أيضًا كمرا أشرار الحرافظ 
كمرا قرالوا فري االستحسران، شريء ينقردح فري ذهرن أنه شيء ينقردح عنرد الحرافظ ربمرا تقصرر عبارتره عنره،  -تعالى

المجتهد ال يستطيع التعبير عنه، وهنا يحكم على هذا الراوي الرذي كرالم ألهرل العلرم أن حديثره مرن قبيرل الحسرن، 
 ويحكم على هذا الحديث الذي اختلف فيه العلماء من مصحح ومضعف بأنه أو ينقدح في ذهنه أنه حسن. 

تجّشررم، التجّشررم إنمررا يكررون فرري األمررور الصررعبة، فرردل علررى أن حررد الحررديث  م حددده""وقددد تجشددم كثيددر مددنهيقررول: 
هددو مددا عددرف مخرجدده، واشددتهر  -يعنرري فرري مقدمررة معررالم السررنن- "فقددال الخطددابيالحسررن وتمييررزه أمررر صررعب، 

إن كرران الحررد قررد  "مددا عددرف مخرجدده، واشددتهر رجالدده"" انتهررى الحررد وبقرري الحكررم؟ أو مررا زال الحررد نرراقص؟ رجالدده
 :-رحمه هللا-نتهى كما يراه الحافظ العراقي ا

 حسرررررررررررررررررررررررن معرررررررررررررررررررررررروف مخرجرررررررررررررررررررررررًا وقرررررررررررررررررررررررد
 
 

 اشررررررررررررررررررررررررررررررررتهرت رجالرررررررررررررررررررررررررررررررره بررررررررررررررررررررررررررررررررذاك حررررررررررررررررررررررررررررررررد 
 

 حمد... انتهى التعريف، وقال الترمذي ما سلم.. الخ
 -رحمرره هللا-فرراألمر كمررا قررال الحررافظ ابررن كثيررر  "مددا عددرف مخرجدده، واشددتهر رجالدده"إن كرران هررذا هررو التعريررف: 

واشررتهر رجالرره، والضررعيف أيضررًا كررذلك، عرررف مخرجرره، قررد يكررون مررن أخرجرره الصررحيح كررذلك، عرررف مخرجرره، 
معرررروف، والمخررررج المرررراد بررره مكررران الخرررروج، والمرررراد بررره المصررردر هنرررا، الرررراوي، الضرررعيف قرررد يكرررون ممرررا عررررف 

ن كرران بقيررة الكررالم مررن تمررام الحررد:  "وعليدده مدددار أالثددر الحددديث، وهددو مخرجرره، واشررتهر رجالرره بالضررعف مررثاًل، وا 
يخرررج الصررحيح، ألنرره يقبلرره جميررع العلمرراء، و يخرررج أيضررًا الضررعيف؛ ألنرره ال يقبلرره  يقبلدده أالثددر العلمدداء"الددذي 

ن كان فيه خالف طويل ستأتي اإلشارة إليه   .-إن شاء هللا تعالى-جماهير العلماء، وا 
ن كان بقية الالَلم من تمام الحد فليس هذا الدذي ذكدره مسدلمًا، ان أالثدر الحدديث مدن يقول:   قبيدل الحسدان"،"وا 

أكثررر األحاديررث مررن قبيررل الصررحاح أو الضررعاف؟ اإلمررام البخرراري يحفررظ مائررة ألررف حررديث صررحيح، ومررائتي ألررف 
حرررديث غيرررر صرررحيح، فررردل علرررى أن األحاديرررث الضرررعيفة كثيررررة جررردًا، نعرررم علرررى قاعررردة ابرررن الصرررالح وانقطررراع 

صحيحه يتوسط فيه، كأحاديث السرنن التصحيح والتضعيف، وأن الحديث الذي يخرجه إمام ولم يقف ضده أحد بت
والبيهقي والمستدرك وغيره يتوسط فيه، فال يقرال: صرحيح وال ضرعيف، برل مرن قبيرل الحسرن، فتكثرر نسربة الحسرن 
حينئٍذ، ويستعمله عامة الفقهاء، وهرو الرذي يقبلره أكثرر العلمراء، ويسرتعمله عامرة الفقهراء، عامرة الفقهراء يسرتعملون 

ن كران االتفراق يكراد أن يوجرد علرى عردم االحتجراج الصحيح كما يسرتعملون الحسر ن، وقرد يسرتعملون الضرعيف، وا 
 في األحكام على ما سيأتي.

 (تعريف الترمذي للحديث الحسن)
بالالدذب، وال يكدون يدتهم قال ابن الصَلح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن: أن ال يكون فدي اسدناده مدن 

ففدي أي كتداب لده  :وهدذا اذا كدان قدد روي عدن الترمدذي أنده قدال، ذلدكشاذًا، ويروى من  ير وجه نحو حديثًا 
ن كا ؟وأين اسناده عنه ؟قاله فليس ذلك بصحيح، فإنه يقدول فدي  ،ن قد ُفهم من اصطَلحه في كتابه الجامعوا 

 كثير من األحاديث: هذا حديث حسن  ريب، ال نعرفه اال من هذا الوجه.



ن لم يقف عليه من كالمه، وهو موجود فري  تعريف الترمذي ذكره ابن الصالح، ونقله الحافظ ابن كثير متابعة، وا 
تتميمرًا لشررحه  -رحمره هللا-علل الجامع المطبوعة في آخر جامع الترمذي، وهي التري شررحها الحرافظ ابرن رجرب 

ن قدد وهدذا اذا كداعلى جامع الترمذي، والشرح كله مفقود، وبقي شررح العلرل، فعلرى هرذا كرالم الحرافظ ابرن كثيرر: "
قالره فري علرل الجرامع، وانتهرى اإلشركال، وانتهرى الترردد، إن  ؟"ففي أي كتاب له قالده :روي عن الترمذي أنه قال

ن كان فهم من كالمه، هو قاله صراحة.   كان قاله، وا 
 ،"روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن ال يكون فدي اسدناده مدن يدتهم بالالدذب، وال يكدون حدديثًا شداذاً يقول: 
يعنري أن اإلمرام الترمرذي يشرترط لتسرمية الحرديث حسرنًا أن يشرتمل علرى ثالثرة شرروط: أال  وى من  ير وجده"وير 

يكررون فرري إسررناده مررن يررتهم بالكررذب، وال يكررون شرراذًا، وأن يررروا مررن غيررر وجرره، لكررن مجرررد انتفرراء التهمررة بالكررذب 
، فعلرى هرذا تعريرف الترمرذي غيرر تكفي ليكون الحديث حسنًا؟ قد يكرون ضرعيفًا ضرعف أخرف مرن االتهرام بالكرذب

جامع وال مانع، فهو غير جامع لنوعي الحسن، وغير مانع لدخول أنواع الضعيف كالمنقطع مرثاًل، هرو لرم يشرترط 
االتصال، وأيضًا غير مانٍع لما كران بعرض رواتره فاسرق مرثاًل، بغيرر االتهرام بالكرذب كمرا أشررنا، وهرو أيضرًا غيرر 

 يكرون فري إسرناده مرن يرتهم بالكرذب، وال يكرون شراذًا، ويرروا مرن غيرر وجره، مانع لردخول الصرحيح، فالصرحيح ال
ن قال بعضهم دفاعًا عن الترمذي أن الصحيح ال يدخل؛ ألن نفي االتهام بالكذب يشعر بأنه قاصر عرن درجرة  وا 

ف الصررحيح؛ ألنرره يررؤميء إلررى أن الررراوي قررد تكلررم فيرره بغيررر اتهررام بالكررذب، وعلررى كررل حررال هررو متعقررب، فالضررعي
 الذي ضعفه من غير جهة االتهام بالكذب يدخل فيه. 

 "ال نعرفده اال مدن هدذا الوجده"حكرم علرى أحاديرث كثيررة بأنهرا حسرنة مرع قولره:  "ويروى من  يدر وجده نحدو ذاك"
ن  كيف يشترط لكون الحديث حسنًا أن يروا مرن غيرر وجره ويقرول: حرديث حسرن ال نعرفره إال مرن هرذا الوجره؟ وا 

 .-إن شاء هللا تعالى-ة على ما سيأتي في جمعه بين الصحيح والحسن كانت األجوبة كثير 
 :-رحمه هللا تعالى-ولهذا يقول الحافظ العراقي 

 وقررررررررررررررررررررررررررررررررال الترمررررررررررررررررررررررررررررررررذي مررررررررررررررررررررررررررررررررا سررررررررررررررررررررررررررررررررلم
 بكرررررررررررررررررررررررررررررذب ولرررررررررررررررررررررررررررررم يكرررررررررررررررررررررررررررررن فرررررررررررررررررررررررررررررردًا ورد

 

 مررررررررررررررررررررن الشررررررررررررررررررررذوذ مررررررررررررررررررررع راوي مررررررررررررررررررررا اتهررررررررررررررررررررم 
 قلررررررررررررررررت وقررررررررررررررررد حسررررررررررررررررن بعررررررررررررررررض مررررررررررررررررن فرررررررررررررررررد

 

ريرررف ابرررن الصرررالح وتقسررريمه، علرررى كرررل حرررال هنررراك تعريفرررات أخررررا للحسرررن، كتعريرررف ابرررن الجررروزي مرررثاًل، وتع
 التعريفات كثيرة للحسن، نقتصر على ما ذكره المؤلف اختصارًا للوقت.

 (تعريفات أخرى للحسن)
: وقددال بعددم المتددرخرين: الحددديث الددذي فيدده ضددعف قريددب -رحمدده هللا-قددال الشدديخ أبددو عمددرو بددن الصددَلح 
لشيخ: وكل هذا مستبهم ال يشفي الغليل، وليس فيمدا ثم قال ا، لعمل بهاُمحتمل، هو الحديث الحسن، ويصلح 

واتضدح  وقد أمعنت الن ر في ذلك والبحث، فتدنقح لدي ،ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح
الحديث الذي ال يخلو رجدال اسدناده مدن مسدتور لدم تتحقدف أهليتده،  يدر  أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما:

طر، وال هو متهم بالالذب، ويكون متن الحديث قد روي مثلده أو نحدوه مدن وجده آخدر، أنه ليس مغفًَل كثير الخ
 ثم قال: وكَلم الترمذي على هذا القسم ُيتنال. ،رو بذلك عن كونه شاذًا أو منكراً فيخ
 وهللا أعلم. ،: ال يمكن تنايله لما ذكرناه عنهقلت



ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ  ،ألمانةمن المشهورين بالصد، وا هيواأن يكون ر  :قال: القسم الثاني
قال: وعلى هذا يتنال كَلم الخطابي، قال:  ،وال يكون المتن شاذًا وال معلَلً ، وال ُيعد ما ينفرد به منكرًا، واإلتقان

 والذي ذكرناه يجمع بين كَلميهما.
أن يكدون  ((ندان مدن الدرأساألذ))ود الحدديث مدن طدر، متعدددة كحدديث ال يلام مدن ور و : وعمر  الشيخ أبوقال 
ألن الضعف يتفاوت، فمنه ما ال ياول بالمتابعات، يعني ال يؤثر كونه تابعًا أو متبوعًا، كرواية الالذابين  ؛حسناً 

مرسدًَل ، ومنه ضعف ياول بالمتابعة، كما اذا كان راويه سديء الحفدظ، أو روي الحدديث ونحوهم المتروكين وأ
، وترفع  وهللا أعلم. ،يم الضعف الى أوو الحسن أو الصحةعن حضالحديث  فإن المتابعة تنفع حينئذ 

ابن كثير نقاًل عن الشيخ أبي عمرو بن الصالح تعريف ابن الجروزي، وهرو موجرود فري  -رحمه هللا-ذكر الحافظ 
مقدمة الموضوعات البن الجوزي، لكن هو اعتنى بكتاب ابن الصالح فلم يرجع إلرى األصرول مباشررة، ولرذا خفري 

موضع كالم الترمذي على ما تقدم، بعض المتأخرين يريد به أبا الفررج برن الجروزي فري مقدمرة الموضروعات عليه 
 حّد الحديث الحسن: بأنه الذي فيه ضعف قريب محتمل.

 وقيرررررررررررررررل: مرررررررررررررررا ضرررررررررررررررعف قريرررررررررررررررب محتمرررررررررررررررل
 

 قلررررررررررررررررررررررت: ومررررررررررررررررررررررا بكررررررررررررررررررررررل ذا حررررررررررررررررررررررٍد حصررررررررررررررررررررررل 
 

 ل ذا حد حصل(يعني ذكر تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف الجوزي قال: )وما بك
ابن الجوزي كالمه منتقد، الضعف القريب المحتمل ليس مضربوط  ال يشفي الغليل" ،"وكل هذا مستبهمولذا قال: 

ن قلنا: أن بقية كالمه  ز به القدر المحتمل من غيره، وا  ّّ أنره مرن تمرام الحرد لرزم "ويصدلح للعمدل بده" بضابط يمّي
توقررف علررى معرفررة كونرره حسررنًا، فيلررزم علررى هررذا الرردور وهررو عليرره الرردور؛ ألنرره عرفرره بصررالحيته للعمررل، وذلررك ي

ممنررروع، إذا كنرررا ال نعررررف الحسرررن إال بصرررالحيته للعمرررل وال نعمرررل إال بمرررا كررران حسرررنًا أو صرررحيحًا، هرررذا الررردور 
 الممنوع.

 لرررررررررررررررررررررررررررررررروال مشرررررررررررررررررررررررررررررررريبي مررررررررررررررررررررررررررررررررا جفررررررررررررررررررررررررررررررررا
 

 لرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروال جفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراه لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم أشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب 
 

ز، ولريس لره حرد يعررف بره أولره وآخرره، ما ينتهي األمر، فعلى كل حرال القردر المحتمرل غيرر منضربط وغيرر متمير
"ولدديس فيمددا ذكددره الترمددذي والخطددابي مددا ولررذا ذكررر ابررن الصررالح أن كررل هررذا مسررتبهم ال يشررفي الغليررل، يقررول: 

"وقد أمعنت الن در فدي ذلدك والبحدث على ما تقدم، ثم بعد ذلك يقول ابن الصرالح:  يفصل الحسن عن الصحيح"
 .فتنق ح لي أن الحديث الحسن قسمان"

 وقرررررررررررررررررررال: بررررررررررررررررررران لررررررررررررررررررري بإمعررررررررررررررررررران النظرررررررررررررررررررر
 قسرررررررررررررررررررررررررررررمًا وزاد كونررررررررررررررررررررررررررررره مرررررررررررررررررررررررررررررا علرررررررررررررررررررررررررررررال

 

 أن لررررررررررررررررررررره قسرررررررررررررررررررررمين كرررررررررررررررررررررل قرررررررررررررررررررررد ذكررررررررررررررررررررررر 
 وال بنكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٍر أو شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذوٍذ شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمال

 

 ...الخ كالمه.
التقسيم الذي يراه ابن الصالح هو الذي استقر عليه االصطالح، وهو أن الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاتره، 

القسررم الثرراني هررو الحسررن لذاترره،  -هررذا كررالم الترمررذي–إسررناده  وحسررن لغيررره، فالحسررن لذاترره الررذي ال يخلررو رجررال
"أحدهما: الحديث الذي ال يخلو رجال اسناده من مستور  لم تتحقف أهليته  ير أنده والقسم األول الحسن لغيره، 
 "وال هدو مدتهم بالالدذب"يعني شديد الضعف، إنما ضعفه خفيف محتمرل يقبرل االنجبرار، ليس مغفًَل كثير الخطر" 

"ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه  آخدر، فيخدرو بدذلك عدن كونده ني ليس بشديد الضعف، يع



ل"، ثم قرال: شاذًا أو منكرًا" وهرو مرا عررف عنرد المترأخرين بالحسرن لغيرره،  "وكدَلم الترمدذي علدى هدذا القسدم يتندا 
عرن الترمرذي مرن قولره: هرذا حرديث حسرن يعنري  "قلت: ال يمكن تنايلده لمدا ذكرنداه عنده"يقول الحافظ ابن كثير، 

غريب، ال نعرفه إال من هرذا الوجره، كيرف ننرزل كرالم الترمرذي علرى الحسرن لغيرره؟ والحسرن لغيرره ال برد أن يرروا 
 من طرق يرتقي بها من الضعف إلى الحسن، وهو يقول: حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه؟ 

ن فللعلمرراء أجوبررة عررن ذلررك، أمررا أن يكررون  غريررب بالنسرربة لهررذا الررراوي، وأنرره روي عررن غيررره، غريررب بهررذا اللفررظ وا 
ال فمررا قّعررده ال ينطبررق علررى  روي بألفرراٍظ أخرررا إلررى أقرروال كثيرررة، كررل هررذا لتوجيرره كررالم الترمررذي، وعرردم إهررداره، وا 

 جامعه، وما حكم عليه من األحاديث الحسان. 
بالصد، واألمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ : "أن يكون راويه من المشهورين القسم الثاني: يقول

ل  -يعني خف ضربطه- واإلتقان وال يعدد  مدا ينفدرد بده منكدرًا، وال يكدون المدتن شداذًا وال معلدًَل، وعلدى هدذا يتندا 
 وهو قريب من قولهم: حسن لذاته. كَلم الخطابي"

 وقرررررررررررررررررررال: بررررررررررررررررررران لررررررررررررررررررري بإمعررررررررررررررررررران النظرررررررررررررررررررر
 قسرررررررررررررررررررررررررررررمًا وزاد كونررررررررررررررررررررررررررررره مرررررررررررررررررررررررررررررا علرررررررررررررررررررررررررررررال

 

 سرررررررررررررررررررررررمين كرررررررررررررررررررررررل قرررررررررررررررررررررررد ذكررررررررررررررررررررررررأن لررررررررررررررررررررررره ق 
 وال بنكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٍر أو شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذوٍذ شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمال

 

فكالم الخطابي يتنزل على الحسن لذاته، وكالم الترمذي يتنزل على الحسن لغيره، على أنه استقر عند المتأخرين 
تعريرررف الحسرررن لذاتررره بأنررره: مرررا رواه عررردل حرررف ضررربطه بسرررنٍد متصرررل غيرررر معلرررل وال شررراذ، والحسرررن لغيرررره: هرررو 

 حده القابل لالنجبار إذا تعددت طرقه. الضعيف على ما سيأتي في 
ابن جماعة له تعريف في )المنهل الروي( كأنه يريد أن يجمرع قسرمي الحسرن فري حرٍد واحرد، يررا أنره جرامع مرانع 
يقول: "ما اتصل سنده وانتفت علله، في سنده مستور له به شاهد أو مشرهور غيرر مرتقن" مسرتور لره شراهد حسرن 

خررّف ضرربطه فنررزل عررن درجررة الحفررظ والضرربط واإلتقرران، ويرردخل فرري هررذا الحسررن لغيررره، مشررهور غيررر مررتقن يعنرري 
 لذاته.

يعني أنه ليس  "((األذنان من الرأس))ال يلام من ورود الحديث من طر، متعددة كحديث "عمر:  قال الشيخ أبو
بررل كررل حررديث ضررعيف يمكررن أن يرتقرري إلررى درجررة الحسررن؛ ألن مررن الضررعف مررا يقبررل االنجبررار، ومنرره مررا ال يق

االنجبار، فأحاديث الكذابين هؤالء مهمرا بلرغ عرددهم ال ترتقري برل ال يرزداد إال سروًء، إذا كران الخبرر مترداول علرى 
ألسرررنة الكرررذابين ولرررو كثرررر، المتهمرررين بالكرررذب، يعنررري مرررن اشرررتد ضرررعفهم ال ترتقررري أحررراديثهم وال تنجبرررر، حرررديث: 

ال ينجبررر  )مررن حفررظ علررى أمترري أربعررين حررديثًا(()ال يرتقرري، ولررو روي مررن طرررق، حررديث:  ))األذنران مررن الرررأس((
ن كثرت طرقه، وعمل به بعض أهل العلم.   وا 

يعني ال يؤثر كونره تابعرًا أو متبوعرًا، كروايرة الكرذابين  "ألن الضعف يتفاوت، فمنه ما ال ياول بالمتابعات"يقول: 
ضعف الراوي ناشئًا عن خفرة  "فظراويه سيء الحال سيما اذا كان ومنه ضعف ياول بالمتابعة، "المتروكين،  وأ

رفددع تمرسددًَل فددإن المتابعددة تنفددع حينئددذ  و أو روي الحددديث "، ء الحفررظو سررضرربطه، إذا كرران الضررعف نرراتج عررن 
وهذه مسألة مهمة، الضعيف القابل لالنجبار إذا جاء  "عن حضيم الضعف الى أوو الحسن أو الصحةالحديث 

جاء من طريق ثالث ورابع وخامس وسادس كلها ضعيفة بمقابل  من طريق آخر مثله يرتقي إلى الحسن لغيره، لو
ذا روي الحرديث الضرعيف بسرنٍد قابرل لالنجبرار  االنجبار يرتقي درجة واحدة إلى الحسرن لغيرره؟ أو إلرى الصرحة؟ وا 



ال مرا يرتقري؟ يرتقري، لكرن إلرى الحسرن؟ يرتقري درجرة  وله شواهد تقويره صرحيحة أو لره متابعرات صرحيحة يرتقري وا 
أو أكثر؟ المسألة خالفية بين أهل العلم، منهم من يقول: أنه ضعيف ال يرتقي إال إلى الحسرن لغيرره، مهمرا واحدة 

 كانت متابعته وشواهده، ولو كانت في الصحيح. 
"ويرفع الحديث عن حضيم الضعف الدى أوو ، يقول: -رحمه هللا تعالى-وهذه لفتة لطيفة من الحافظ ابن كثير 

مرن يرزاول التخرريج ودراسرة األسرانيد ال يرقري الحرديث أكثرر مرن درجرة، لرو قلنرا: أن هرذا  أكثرر الحسن أو الصحة"
صنيع األكثر ما بعرد؛ لكرن هرل يرتقري الضرعيف إلرى الصرحيح؟ فيتجراوز أكثرر مرن درجرة؟ أقرول: إذا كران الشراهد 

لرى المرتن، ألنرك صحيح، أو المتابع فري الصرحيح إيرش المرانع؟ ألن المقصرود الحكرم علرى المرتن، المرراد الحكرم ع
حكمرررت علرررى هرررذا اإلسرررناد بأنررره ضرررعيف، وارتقرررى بشرررواهده ومتابعاتررره الصرررحيحة إلرررى الصرررحيح، فرررالمتن محفررروظ 

 صحيح. 
إذا روي الضررعيف شررديد الضررعف مررن طرررق كثيرررة ومتباينررة، وجزمنررا بررأنهم لررم يتواطئرروا ولررم يتفقرروا علررى تلقرري هررذا 

طريق رواته ضعاف شديدي الضرعف، لكرن طررقهم متباينرة،  الخبر مثاًل، أو يكون مصدرهم واحد، نقل الخبر من
فهرل نسرتطيع أن نرقري  ))صردقك وهرو كرذوب((: -عليره الصرالة والسرالم-ال شك أن الكذاب قد يصدق، وقد قال 

الحديث شديد الضعف إلى الحسن بتعدد طرقره، طررق متباينرة جراءت مرن جهرات؟ الجمهرور ال، طريقرة السريوطي 
 أنه يمكن، إيش المانع؟ حتى قال:وأشار إليها في ألفيته 

 وربمررررررررررررررررررررررررررا يكررررررررررررررررررررررررررون كالررررررررررررررررررررررررررذي بررررررررررررررررررررررررررذي 
 

 .................................................. 
 

أحيانررًا يؤيررد هررذا القررول،  -رحمرره هللا-ناصررر الرردين األلبرراني –يعنرري كالحسررن لغيررره، وعمررل الشرريخ ناصررر األلبرراني 
 ينجبر حديثه، وأن وجود روايته مثل عدمها. لكن المعتمد عند جماهير العلماء أن شديد الضعف ال

 (الحديث الحسنمعرفة الترمذي أصل في )
د في كَلم  يره من مشايخه، قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوج

 رقطني.اكالد كرحمد والبخاري، وكذا من بعده
لررذي شررهره فرري كتابرره، فرري جامعرره، ال يكرراد حررديث مررن الحكررم نعررم الترمررذي هررو الررذي شررهر الحررديث الحسررن، هررو ا

عليه بالحسن أو بالصحة مع الحسن غالبًا، قد يفرد الصحة، المقصود أن غالب األحاديث محكوم عليها بالحسن 
يقول: "أول من ع ررف أنره قسرم هرذه القسرمة  -رحمه هللا تعالى-إما مفردًا أو مضمومًا إلى الصحة، شيخ اإلسالم 

سررى الترمررذي، ولررم تعرررف هررذه القسررمة عنررد أحررٍد قبلرره"، يعنرري ذكررر الحررديث وتقسرريمه إلررى صررحيح وحسررن أبررو عي
وضعيف، يقول: "وأما من قبل الترمذي من أهل العلم فيقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعران: 

ب تركره وهرو ضعيف ضعفًا ال يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن فري اصرطالح الترمرذي، وضرعيف ضرعف يوجر
الواهي" الخالف لفظي، هو قال: أن الحسن ما يعرف؟ وهو معروف من قبل الترمذي كأحمد والبخراري وعلري برن 
المديني ويعقوب بن شيبة، وجمع من أهرل العلرم حترى الشرافعي أشرار إليره، االسرم موجرود، التسرمية موجرودة، لكرن 

يررررا أن  -رحمررره هللا-....... ألن شررريخ اإلسرررالم هرررل الحقيقرررة الحقيقرررة؟ مرررا دام اللفرررظ موجرررود ومطلرررق والخرررالف
الضررعيف قسررمين، ضررعف ال يمتنررع العمررل برره، لمرراذا ال نسررميه حسررن؟ وهررو يشرربه، شرريخ اإلسررالم لرره مقصررد، ولرره 
ن كان هذا سابق ألوانه لكن ال بد من بيانره، شريخ اإلسرالم يريرد أن يردافع عرن اإلمرام أحمرد، وأن اإلمرام  هدف، وا 



تج بالضعيف في الفضائل، يقرول: إن مرراد اإلمرام أحمرد مرن قولره االحتجراج بالضرعيف فري أح -رحمه هللا-أحمد 
الفضرررائل ال يريرررد بررره الضرررعيف الرررذي ال يقبرررل، الرررذي نرررزل عرررن درجرررة االحتجررراج، إنمرررا يريرررد بررره النررروع األول مرررن 

كالم الشيخ  الضعيف الذي ذكره الشيخ، وهو الضعف الذي ال يمتنع العمل به، وهو الحسن في االصطالح، لكن
متعقب، أواًل: إطالق الحسن موجود من قبل الترمذي من طبقة شيوخه وشيوخهم، األمر الثاني: أنره  -رحمه هللا-

يلررزم منرره أن اإلمررام أحمررد ال يحررتج بالحررديث الحسررن فرري األحكررام؛ ألنرره ال يحررتج بالضررعيف فرري األحكررام، يحررتج 
الذي اصطلح عليه فيما بعد بأنه هو الحسن،  -رحمه هللا-بالضعيف في الفضائل، والضعيف عند شيخ اإلسالم 

إذًا اإلمام أحمد ال يحتج بالضعيف فري األحكرام، وهرذا خرالف المعرروف فري مرذهب اإلمرام أحمرد، علرى كرل حرال 
 يأتي في الحديث الضعيف كالم طويل حول هذه المسألة، لكن هذه إشارة.

 (أبو داود من م ان الحديث الحسن)
سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشدبهه ويقاربده، ومدا كدان فيده وهدن  قال: ومن م انه

وروي عنده أنده يدذكر فدي كدل بداب  :قال ،نته، وما لم أذكر شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعمشديد بي  
 ما عرف فيه. أصح  
 .عنه هو حسن ويروى عنه أنه قال: وما سكت   :قلت

علدى صدحته  ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقدًا ولديس فدي واحدد مدن الصدحيحين، وال ندص  قال ابن الصَلح: ف
 أحد، فهو حسن عند أبي داود.

ي بعضدها مدن الالدَلم بدل واألحاديدث مدا لديس كثيرة جدًا، ويوجدد فد (السنن): الروايات عن أبي داود بكتابه قلت
ومدن ذلدك  ،ل، والتصدحيح والتعليدل كتداب مفيددديوألبدي عبيدد اآلجدري عنده أسدئلة فدي الجدرح والتعد ،في األخرى 
فهدو حسدن: مدا سدكت عليده فدي سدننه فقدم؟ أو  ندهومدا سدكت ع :فقولده ،هنورجدال قدد ذكرهدا فدي سدن أحاديدثُ 

 مطلقًا؟ هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له.
ذكر جامع الترمذي من مظان الحديث الحسن، لما ذكر الحديث الحسن والحد والتعريف والحكم ذكر من مظانه و 

فالرذي  "ذكدرت فيده الصدحيح، ومدا يشدبهه ويقاربده"وسنن أبي داود؛ ألن أبا داود قال في رسرالته إلرى أهرل مكرة: 
"وما كان فيده وهدن شدديد بي نتده، ومدا لدم أذكدر فيده شديئًا فهدو صدالح، يشبه الصحيح ويقاربه هو الحسن، قرال: 

 -رحمره هللا-ابرن كثيرر  كدل بداب أصدح مدا عدرف فيده" وبعضها أصح من بعم، قال: وروي عنه أنه يذكر في
يررذكر أنرره وقررف علررى روايررة مررن رسررالته إلررى أهررل مكررة أنرره: "ومررا سرركت عنرره فهررو حسررن" وهررذا يوافررق اختيررار ابررن 
الصالح، ابن الصالح الذي يجعله يتوسط في األحاديث التي ال يذكر فيها كالمًا ال يتعقبها، بل يسكت عنها وال 

الخبر، والحديث غير مخررج فري الصرحيحين أن المتوسرط فري أمرره ويحكرم عليره بالحسرن،  يوجد نص على صحة
ال  هرررذا مرررن بررراب التوسرررط فررري الحكرررم، وهرررذا الرررذي أفررررزه رأي ابرررن الصرررالح فررري انقطررراع التصرررحيح والتضرررعيف، وا 

بمرا  فاألصل أن السنن وغيرها من الكتب حاشا الصحيحين مما ينبغي أن تردرس أسرانيده ويحكرم علرى كرل حرديثٍ 
فمددا وجدددناه فددي كتابدده مددذكورًا مطلقددًا "يليررق برره، كمررا تقرردم فرري كالمرره عررن مسررتدرك الحرراكم، يقررول ابررن الصررالح: 

اعترررض علررى هررذا  "علددى صددحته أحددد، فهددو حسددن عنددد أبددي داود ولدديس فددي واحددد مددن الصددحيحين، وال نددص  
حسرن وهرو كثيرر، وفيمرا سركت عنره الكالم؛ ألن فيما سركت عنره أبرو داود الصرحيح، وفيمرا سركت عنره أبرو داود ال



معنراه أن الروهن والضرعيف الغيرر شرديد ال يبينره،  "وما كان فيه وهن شديد بينتده"الضعيف؛ ألن مقتضى لفظره: 
إذًا فيه الضعيف، وأيضًا واقع الكتاب يشهد بأنه سكت عن أحاديث ضعيفة، بل شديدة الضعف، فكيف نقول: أن 

لمسرلك يسرلكه النرووي كثيررًا، الحرديث الرذي خرجره أبرو داود وسركت عنره ما سكت عنه أبو داود هرو حسرن؟ وهرذا ا
فهو حسن، يسلكه المنذري أيضًا في الترغيب، سكت عنه أبو داود، المقصود أن هذا قول مسلوك، لكنره مرجروح، 
لمراذا؟ ألنره وجرردت األنرواع فيمرا سرركت عنره، ففيمرا سرركت عنره الصرحيح والحسررن والضرعيف، واألولرى أن يتصرردا 

اب وغيره من الكتب التي لم يلتزم مؤلفوها الصحة، أو التزموا واشترطوا لكن لم يفوا أن يحكم على كل حديث للكت
 بما يليق به. 

كررالم أبرري داود علررى الحررديث، هررل نقررول: أن مررا أشررار إليرره هنررا كلرره موجررود فرري السررنن؟ يعنرري مررا سرركت عنرره فرري 
تكلم علرى راوي مرن الررواة فري موضرع ينسرحب هرذا علرى السنن فقط؟ أو في كتبه األخرا؟ سؤاالت ا جري، أو ير

جميع الكتاب؟ المقصرود أن هرذا غيرر منضربط، فرال برد مرن الحكرم علرى كرل حرديث حرديث، نعرم إذا كران الحرديث 
مخرج في الصحيحين أو في أحدهما ال كرالم، لكرن الشرأن فيمرا عردا ذلرك، والروايرات عرن أبري داود كثيررة، الكترب 

ن كران أقرل، أبرو  لها روايات، والبخاري  مروي بروايات متعددة، في بعضها ما ال يوجد في بعضها، مسلم كرذلك وا 
داود كرذلك وهررو أكثررر مررن مسررلم فرري هررذا، هنرراك روايررة اللؤلررؤي، وروايررة ابررن داسررة، وروايررة ابررن العبررد، وروايررة ابررن 

ن كان قليل لكنه موج ود، فقد يوجد الكالم في األعرابي في سنن أبي داود، وفي بعضها ما ال يوجد في بعض، وا 
"ويوجد في بعضها مدن الالدَلم بدل وأحاديدث مدا لديس فدي األخدرى، وألبدي عبيدد بدن بعض الروايات دون بعض، 

والتصدحيح والتعليدل كتداب مفيدد، ومدن ذلدك أحاديدث "طبرع قسرم منهرا  اآلجوري عنه أسئلة فدي الجدرح والتعدديل"
  هو حسن، ما سكت عليه في سننه فقم أو مطلقًا؟"وسؤاالت قد ذكرها في سننه، فقوله: وما سكت عليه ف

نقول: هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له، لكرن كرل هرذا الكرالم أفررزه رأي ابرن الصرالح فري انقطراع التصرحيح 
ال ما دام ا لة موجودة، والشخص متأهل للحكم فال ينتظر ال كالم أبي داود وال سركوت أبري داود؛  والتضعيف، وا 

أبي داود ككالم غيره من أهل العلرم، كرالم الترمرذي أصررح مرن كرالم أبري داود، يرنص صرراحة علرى أن  ألن كالم
هررذا الحررديث صررحيح، لكررن هررل يلررزم مررن ذلررك أن الحررديث صررحيح بالفعررل؟ مررا يلررزم، الجمهررور يرررون أن الترمررذي 

ن زاد الشرريخ أح ن زعررم بعضررهم أنرره تصررحيحه معتبررر، وا  مررد شرراكر فرري ذلررك متسرراهل فرري التصررحيح والتحسررين، وا 
ورأا أن تصررحيحه معتبررر وتوثيررق لرجالرره، يعنرري إذا قررال: هررذا حررديث صررحيح أو حسررن صررحيح، فالرجررال هررؤالء 
كلهم ثقات، هذا كالم ليس بصحيح، وكم من حديث صرححه الترمرذي وفيره نظرر، كرم مرن حرديث حسرنه الترمرذي 

يشبهه ويقاربه" فابن سيد الناس يرا أن كالم : "ذكرت فيه الصحيح، وما -رحمه هللا-وفيه أنظار، قول أبي داود 
أبرري داود مثررل كررالم اإلمررام مسررلم حينمررا قسررم الرررواة إلررى طبقررات، فخرررج ألهررل الطبقررة األولررى المعررروفين بالضرربط 
والحفظ واإلتقان، وخرج عمن دونهرم ممرن ليسروا كرذلك، يقرول: مرا فري فررق برين كرالم اإلمرام مسرلم وتقسريمه الررواة 

له إلرى أحاديرث الطبقرة الثانيرة برل والثالثرة أحيانرًا، مرا فري فررق بينره وبرين قرول اإلمرام أبري داود: إلى طبقات، ونزو 
 :-رحمه هللا-"ذكرت الصحيح، وما يشبهه ويقاربه" ولذا يقول الحافظ العراقي 

 ولممررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررام اليعمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري إنمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا
 حيررررررررررررررررررررث يقررررررررررررررررررررول: جملررررررررررررررررررررة الصررررررررررررررررررررحيح ال

 سرررررررررررررررررررررررررررلماقرررررررررررررررررررررررررررول أبررررررررررررررررررررررررررري داود يحكررررررررررررررررررررررررررري م 
 توجرررررررررررررررررررررررررررررررد عنرررررررررررررررررررررررررررررررد مالرررررررررررررررررررررررررررررررٍك والنررررررررررررررررررررررررررررررربالء



 فاحترررررررررررررررررررررراج أن ينرررررررررررررررررررررررزل فرررررررررررررررررررررري اإلسرررررررررررررررررررررررناد  
 

 إلرررررررررررررررررررررررررررى يزيرررررررررررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررررررررررن أبررررررررررررررررررررررررررري زيررررررررررررررررررررررررررراد  
 

ذا  مسلم نزل عن الدرجة األولى، عن الطبقة األولى في الحفظ والضبط واإلتقان، لكنه التزم الصحة ووفرى بهرا، وا 
نزل؟ نزل إلى من خّف ضربطه وارتفعرت هرذه الخفرة بمتابعرة غيرره مرن أهرل الضربط واإلتقران، فررق بينمرا نرزل إليره 

ن قررال ابررن سرريد النرراس هررذا اإل مررام مسررلم وبينمررا سرركت عنرره أبرري داود، فرررق كبيررر، وواقررع الكتررابين يشررهد للفرررق، وا 
 الكالم.

يقول هذه السائل وهذه من األسئلة: أال يقال عن تصدحيح الترمدذي أو تحسدينه لدبعم األحاديدث توثيدف فعلدي 
ن لم يكن عند  يره؟   لرجل من رجال اإلسناد عنده وا 

توثيق فعلي؟ إذا كان الحديث يدور عليه، لكن إذا قال الترمذي: هذا حديث حسن صرحيح وفري البراب متى يكون 
عن فالن وفالن وفالن؟ ما يحتمل أن يكون توثيق فعلي، لكن إذا خرج البخاري عن شخص مردار الحرديث عليره 

إلررى المجمرروع، معررروف  قلنررا: توثيررق فعلرري، أمررا إذا خرررج الحررديث ثررم حكررم عليرره بالصررحة وفرري البرراب غيررره؟ نظررر
 طريقة الترمذي التصحيح المجموع كما هو معروف.

وهل يخصص القرآن واألحاديث  ؟يقول: ما هو قول الراجح في الحسن لغيره، هل يحتج به في العقائد واألحكام
 المتواترة واآلحاد؟

بررين قسررميه، هررل  المقصررود: إذا قلنررا: أن الحسررن حجررة كالصررحيح، علررى الخررالف فرري ذلررك ومررا ذكررر مررن الخررالف
يحتج بالحسن لذاته أو الحسن لغيره إذا ارتقى؟ ما دام اقتنعنا أن الحديث وصرل إلرى رتبرة الحسرن، والحسرن حجرة 

إن -فهو حجة، والشرع متساو األقدام يستوي في ذلك العقائد واألحكام والفضائل وغيرها، كما ستأتي اإلشارة إليه 
 في الضعيف. -شاء هللا تعالى

 (ابيح للبغوي كتاب المص)
من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحددهما، وأن الحسدن مدا رواه أبدو  (المصابيح)قال: وما يذكره البغوي في كتابه 

لمدا فدي بعضدها  ،وقد أنكر عليه النووي ذلدك ،فهو اصطَلح خاص، ال يعرف اال له الترمذي وأشباههما:و داود 
 من األحاديث المنكرة.

البغوي له كتاب اسمه: )المصابيح، مصابيح السنة( مطبروع مشرهور مترداول ولره البغوي اإلمام حسين بن مسعود 
شروح كثيرة، ورتبه التبريزي في المشكاة وزاد عليه، المقصود أنه كتاب مشهور، لكن البغروي سرلك مسرلك غريرب، 

ك مرن فإذا ذكر الباب ذكر من الصحاح، ويقصد برذلك مرا خررج فري الصرحيحين أو فري أحردهما، ثرم يقرول بعرد ذلر
الحسان ويقصد بذلك ما رواه أهل السنن، من الصحاح ال إشكال، لكن من الحسان؟ هل هرو حكرم منره علرى هرذه 
األحاديث التي خرجت في السنن بأنها حسان؟ ولو صحت أسانيدها ولو ضعفت أسرانيدها؟ وهرل لقائرٍل أن يقرول: 

 العلم: ال مشاحة في االصطالح؟ أن كالم البغوي مستدرك ويشاحح في اصطالحه، أو نقول كما يطلق أهل
 والبغرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروي قسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم المصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابحا 

 لسرررررررررررررررررررررررننأن الحسررررررررررررررررررررررران مرررررررررررررررررررررررا رووه فررررررررررررررررررررررري ا
 

 إلررررررررررررررررررررررررى الصررررررررررررررررررررررررحاح والحسرررررررررررررررررررررررران جانحررررررررررررررررررررررررا 
 هرررررررررررررررررررا غيرررررررررررررررررررر الحسرررررررررررررررررررنعيرررررررررررررررررررب عليررررررررررررررررررره إذ ب

 

المقصررود هررل يشرراحح البغرروي فرري اصررطالحه، أو نقررول: أنرره بررّين اصررطالحه فرري المقدمررة وهررو يكفرري؟ أهررل العلررم 
االصطالح، لكن هذا الكالم ال ينبغي أن يؤخذ على إطالقه وعلى عواهنه، فهناك  كثيرًا ما يقولون: ال مشاحة في



مررن االصررطالح مررا يشرراحح فيرره، ومررن االصررطالح مررا ال مشرراحة فيرره، لررو اصررطلح شررخص لنفسرره أن يسررمي والررد 
ال الزوجة عم، والناس يقولون: خال، نقول: ال أنا بسميه عم، يشاحح في االصطالح؟ ال يشاحح، ألنه اصطالح 

يترتب عليه حكم، لكرن لرو قرال: عمري ويقصرد برذلك أخرا والرده، النراس يسرمونه عرم، إخرواني كلهرم يسرمونه عرم أنرا 
ال مررا يرررث،  ال مررا يشرراحح؟ يشرراحح، يترتررب عليرره حكررم شرررعي، يرررث وا  بسررميه خررال؟ يشرراحح فرري االصررطالح وا 

 والمسألة معروفة. 
شررررق، والشرررمال جنررروب والعكرررس، والسرررماء تحرررت  لرررو قرررال: أنرررا أصرررطلح لنفسررري أن أقرررول: الشررررق غررررب والغررررب

واألرض فوق، أنا ببين فري المقدمرة وهرذا اصرطالح، نقرول: ال، لكرن إذا كران ال يغيرر هرذا االصرطالح مرن الواقرع 
شيء، الخارطة بدل ما تكون الشرمال فروق اجعرل تحرت تقلرب الخارطرة ال برأس، الحكرم مرا يتغيرر، ابرن حوقرل فري 

فري الحرديث،  ))شررقوا أو غربروا((الذي فوق، وما يتغيرر شريء مرن الحكرم، لكرن  صورة األرض يجعل الجنوب هو
تقرررول: ال أنرررا الشررررق عنررردي جنررروب والجنررروب... نقرررول: ال، فاالصرررطالح الرررذي يترترررب عليررره حكرررم ويخرررالف هرررذا 
االصطالح ال بد من مشاحته، فيشاحح البغوي على هذا االصرطالح وينراقش، فحكمره علرى أحاديرث السرنن بأنهرا 

 ان مردود عليه، رد عليه إذ بها غير الحسن، بال شك ألن فيها الصحيح وفيها الضعيف. حس
"وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحددهما، وأن الحسدن مدا رواه أبدو يقول: 

ذلك لما فدي بعضدها داود والترمذي وما أشبههما، فهو اصطَلح خاص ال يعرف اال به، وقد أنكر عليه النووي 
وعرفنا أن االصطالح الذي يخالف ما تقرر في علم من العلوم استقر عليه أهل الفن ال بد  من األحاديث المنكرة"

 من المشاحة فيه، واحد نصف االثنين، يقول، واحد ربع االثنين يطاع؟ ال، ما يمكن. 
دة ال مشاحة في االصطالح، ومثل قرولهم: العبررة وهناك قواعد يطلقها أهل العلم ال بد من تقييدها، مثل هذه القاع

بعمرروم اللفررظ ال بخصرروص السرربب، أحيانررًا يحترراج إلررى خصرروص السرربب عنررد التعررارض، ومثررل قررولهم: الخررالف 
شرط، هذه أمور يطلقونها وال بد من تقييدها، لو تواطأ كثير من الناس على ارتكاب محرم تقول له: الخالف شرر 

خالف شر، لكن ما يسرعه فيره الخرالف نعرم الخرالف شرر، المقصرود أن البغروي يشراحح أو ترك واجب تقول له: ال
 في اصطالحه؛ ألنه خالف ما تقرر في هذا العلم.

 (صحة اإلسناد ال يلام منها صحة الحديث)
 قال: والحكم بالصحة أو الحسن على اإلسناد ال يلام منه الحكم بذلك على المتن، اذ قد يكون شاذًا أو معلًَل.

لحكم على السند ال يعني أو ال يلزم منه الحكم على المتن، فإذا حكمنا على إسناد بأنه ضعيف ال يلزم من ذلرك ا
ضعف المتن لوروده من طرق أخرا يرتقي بها، كما أننا إذا قلنا: هذا حرديث صرحيح اإلسرناد ال يلرزم منره صرحة 

أو منكررر، أو يشررتمل المررتن علررى علررة، هنرراك المررتن، لوجررود المخررالف مررثاًل، المخررالف الررراجح، بحيررث يكررون شرراذ 
 أحاديث جاءت بأسانيد صحيحة، لكنها أحاديث معلة.

 والحكرررررررررررررررررررررررررررررم لمسرررررررررررررررررررررررررررررناد بالصرررررررررررررررررررررررررررررحة أو
 
 

 بالحسررررررررررررررررررررررررررررررررررن دون الحكررررررررررررررررررررررررررررررررررم للمررررررررررررررررررررررررررررررررررتن رأوا 
 

لكن إن أطلقه من اعتمد قوله، قال اإلمام أحمد: صحيح اإلسناد، أو قال البخاري: الحرديث صرحيح اإلسرناد يقبرل 
أن اإلمررام أحمررد يصررحح اإلسررناد وفرري متنرره علررة ويسرركت، أو البخرراري أو إمررام معتبررر مررن أهررل ألنرره مررا يتصررور 

 الحديث.



 واقبلررررررررررررررررررررررره إن أطلقرررررررررررررررررررررررره مرررررررررررررررررررررررن يعتمررررررررررررررررررررررررد
 
 

 ولررررررررررررررررررررررررررررررررم يعقبررررررررررررررررررررررررررررررررره بضررررررررررررررررررررررررررررررررعٍف منتقرررررررررررررررررررررررررررررررررد 
 

نعم إذا كان آحاد الباحثين وأفرادهم ممن ال يدرك العلل، بل يحكم علرى مرا برين يديره مرن األسرانيد ال يلرزم منره ال 
لضعف، نعم اإلسناد الذي بين يديك صحيح، لكن متنه هرل جمرع جميرع الطررق الحرديث؟ والبراب إذا الصحة وال ا

لم تجمع طرقه ال يتبين خطؤه، حكم على الحديث بأنه ضعيف، قد يرد ويروا من طرق أخرا ينجبر بهرا فيكرون 
 المتن حينئٍذ صحيحًا.

 (قول الترمذي حسن صحيح)
ألن الجمددع بينهمددا فددي حددديث واحددد كالمعتددذر،  ؛فمشددكل ،سددن صددحيحهددذا حددديث ح :قددال: وأمددا قددول الترمددذي

 حسن وصحيح. ينفمنهم من قال: ذلك باعتبار اسناد
 ،جههذا حديث حسن صحيح  ريب، ال نعرفه اال من هذا الو رده أنه يقول في بعم األحاديث: : وهذا يقلت

هذا ن ر أيضًا، فإنده يقدول ذلدك فدي وفي  ،اإلسناد باعتبارومنهم من يقول: هو حسن باعتبار المتن، صحيح 
 أحاديث مروية في صفة جهنم، وفي الحدود والقصاص، ونحو ذلك.

فعلدى هدذا يكدون  ،صدحةيشرب الحسدن بالالحكم بالحسن كما والذي ي هر لي: أنه يشرب الحكم بالصحة على 
لحددديث أعلددى رتبددة عنددده مددن الحسددن، ودون الصددحيح، ويكددون حكمدده علددى ا ،حسددن صددحيح :يقددول فيدده مددا

 وهللا أعلم. ،وى من حكمه عليه بالصحة مع الحسنبالصحة المحضة أق
رحمره -هذه المسألة مشركلة بلغرت األقروال فيهرا إلرى بضرعة عشرر قرواًل ألهرل العلرم، واإلشركال براقي؛ ألن الترمرذي 

حسن صحيح"  ليست له قاعدة بينة في هذا، ولذا اضطربت أقوال أهل العلم في مراد الترمذي بقوله: "حديث -هللا
والسرربب فرري ذلررك أن الحسررن قاصررر عررن الصررحيح، والصررحيح مرتفررع، فكيررف يحكررم علررى خبررٍر واحررد بأنرره قررد بلررغ 

 درجة من الضبط واإلتقان ثم يحكم عليه بما هو أقل من هذه الدرجة؟ 
جيرد لتوضيح الصورة، لو قلت لولدك: نجحت؟ قال: نعم، تقول: وش تقديرك؟ قال: جيد جردًا ممتراز، إيرش معنرى 

جرردًا ممترراز؟ اللهررم إال إذا انفكررت الجهررة، يعنرري جيررد جيرردًا التقرردير العررام، وممترراز التقرردير الخرراص، أمررا مررع اتحرراد 
الجهررة فررال يمكررن، الررتمس أجوبررة كثيرررة عررن هررذا مررنهم مررن يقررول: إن كرران الحررديث مررروي بررأكثر مررن طريررق فمررراد 

حكمره برأن الحرديث حسرن صرحيح أقروا مرن الترمذي بأنه صحيح من طريق وحسن مرن طريرق، فعلرى هرذا يكرون 
ذا كرران الحررديث غريبررًا لرريس لرره إال طريررق واحررد فقررالوا: أنرره صررحيح عنررد قرروم، وحسررن عنررد  قولرره: صررحيح فقررط، وا 

 آخرين، وعلى هذا يكون حكمه بأنه حسن صحيح أقل من كونه صحيح فقط. 
ك مررن األقرروال الكثيرررة الترري ال ومررنهم مررن يقررول المررراد بحسررن صررحيح حسررن اإلسررناد صررحيح المررتن، إلررى غيررر ذلرر

 يكفي الستيعابها الوقت. 
نعم عرفنا وجه اإلشكال؛ ألن الجمع بينهما في  "وأما قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح فهو مشكل"يقول: 

حديث واحد كالمتعذر لما تقرر من أن الحسن قاصر عن الصحيح فالجمع بينهما في حديٍث واحد جمع بين نفي 
ثبات له، ذلك القصور،  ذلدك باعتبدار اسدنادين أحددهما حسدن : -وهرذا مرا يرجحره ابرن حجرر- "فمنهم مدن قدالوا 

لكررن اإلشرركال إذا قررال: حسررن صررحيح غريررب، يعنرري مالرره إال سررند واحررد، ال نعرفرره إال مررن هررذا  واآلخددر صددحيح"
هدذا حدديث حسدن "قلت: وهذا يرده أنه يقدول فدي بعدم األحاديدث: : -رحمره هللا-الوجه، يقول الحافظ بن كثير 



ومررع ذلررك قررال بعضررهم أن مررراده: حسررن بإسررناد، صررحيح بإسررناد،   ريددب ال نعرفدده اال مددن هددذا الوجدده"،صددحيح 
"ومدنهم مدن غريب بهذا اللفرظ مرثاًل، ال نعرفره مرن هرذا الوجره عرن هرذا الرراوي، فرإذا انفكرت الجهرات سرهل األمرر، 

 لفظه حسن، ألفاظه جميلة، صحيح يعني  يقول: انه حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار السند"
 "وفي هذا ن ر، فإنده يقدول ذلدك فدي أحاديدث مرويدة فدي صدفة جهدنم"باعتبار اإلسناد، يقول الحافظ ابن كثير: 

ن كران  هل الحسن ما في بشرا للمسلم؟ إذا كان المراد به ذلك نعم، لكن إذا كانت ألفاظه جزلة وجميلة وقويرة، وا 
ن كرران ليسررت فيرره بشرررا، بررل فيرره تحررذير فرري صررفة جهررنم، الحسررن حسررن، اللفرر }َوَلاُلددْم فِّددي اْلقَِّصدداصِّ ظ حسررن وا 

أبلرغ مرا قيرل فري البراب ألفراظ حسرنة و جزلرة و جميلرة وهرو قصراص، وهرم يقولرون: القترل  [( سرورة البقررة921)]َحَياٌة{
 أنفى للقتل. 

ابرن الصرالح  ذلدك" "فإنه يقول ذلك في أحاديدث مرويدة فدي صدفة جهدنم، وفدي الحددود والقصداص ونحدويقول: 
يقول: أنه غير مستنكر، يعني أن يطلق الحسن ويريد به حسن اللفظ وجماله وجزالره وقوتره، ابرن دقيرق العيرد أورد 
عليه أن الضعيف ولرو بلرغ رتبرة الوضرع قرد يرأتي بألفراٍظ حسرنة، يستحسرنها السرامع ويتلرذذ بسرماعها ويميرل إليهرا، 

بسرماعها، وأخبرار الزهراد الموجرودة فري الكترب التري تعتنري برذكر  حديث القصراص وأكثرهرا موضروعة، تلرذذ النراس
أخبارهم، الحلية وصفة الصرفوة، فضراًل عرن طبقرات الصروفية، فيهرا ألفراظ كثيرر مرن النراس يتمنرى سرماعها ويتلرذذ 
 بذكرها، وفيها من األخبار الموضوعة الشيء الكثير، ولذلك ابن دقيق العيد يقول: الضعيف ولو بلغ رتبة الوضع

 إذا كان حسن اللفظ أال يرد على قول ابن الصالح وأنه غير مستنكر؟ 
يشرب الحكم في الصدحة علدى الحدديث  -يعني الترمرذي– "والذي ي هر لي أنهيقول الحافظ ابن كثير بعد ذلك: 

يعنري يمرزج، يخلرط، يعنري مثرل لرو وضرعت ليمرون علرى السركر، حرامض  بالحسن، كما يشدرب الحسدن بالصدحة"
الحكررم بالصرحة علرى الصررحيح بالحسرن، مثررل الرذي يطررح شرريء متوسرط بينهمرا، شرريء متوسرط بررين حلرو، يشررب 

الصحة والحسن، وفيه موافقة إلرى حرٍد مرا مرع قرول مرن يقرول: أن المرراد بقولره: حسرن صرحيح أنره حسرن عنرد قروم 
 صحيح عند آخرين، يعني فيه خالف. 

يعني لرو أتينرا  ًة عنده من الحسن ودون الصحيح""فعلى هذا يكون ما يقول فيه: حسن صحيح أعلى رتبيقول: 
ال  بسكر خرالص وأتينرا بسركر وعصررنا عليره شريء مرن الحنظرل، شريء يسرير، صرار أقرل مرن السركر الخرالص، وا 
الحامض الحلو أحسن من الخالص، نعم، أرفع مرتبة مرن السركر، علرى كرل حرال هرذا للتنظيرر والتوضريح، يقرول: 

يعنري فري مرتبرة متوسرطة - ن صحيح أعلى رتبًة من الحسدن ودون الصدحيح"فعلى هذا يكون ما يقول فيه حس
ويكون حكمه على الحديث بالصدحة المحضدة أقدوى مدن حكمده علدى الحدديث بالصدحة  -بين الحسن والصرحيح

على كل حال متى نحتاج إلى هذا الكالم كله؟ هذا الكالم وهرذا اإلشركال والفهرم واإلجابرة وهللا أعلم"  ،مع الحسن
ال إذا قلنررا: أن المتأهررل عنره مترر ى نحترراج إليره؟ إذا أردنررا أن نقلررد الترمرذي فرري أحكامرره احتجنرا لمثررل هررذا الكرالم، وا 

بما يظهر له من حكمه، فلسنا بحاجة إلى هذا الكالم،  -سبحانه وتعالى-ينظر في كل حديٍث حديث، ويتعبد هللا 
مخطروط والمطبرروع متباينررة األحكررام، متباينررة تباينررًا وهرو ممررا ينبغرري التنبيرره لرره أن نسرخ الترمررذي سررواء كرران منهررا ال

شديدًا، وبعض األحاديث يحكم عليه بالحسن فقط مع أنه في بعض النسخ حسن صحيح، أو صحيح أو العكس، 
وهرذا التبرراين قررديم، نجرد عنررد الشررراح ممررن هرم فرري القرررن السرادس والسررابع فمررن دونهررم ينقلرون عررن الترمررذي أشررياء 



، أشياء من األحكام تخالف ما لدينا من النسخ، ولذا يوصي أهل العلم بالعناية بهذا الكتاب ليست موجودة في....
ومقابلة نسخ، والبحث عن نسخ موثقرة صرحيحة مقرروءة علرى أئمرة، وال شرك أن هرذا ممرا تنبغري العنايرة بره جردير 

للمتخرج، للمتعلم، هو أقلهرا  وحري وخليق بهذه العناية؛ ألن الكتاب من أنفع كتب السنن، أو من أنفع كتب السنة
تكرارًا، وأكثر من السنن في تعليل األحاديث والحكم عليها والنقل عن األئمة فري ذك، وذكرر الشرواهد فهرو أنفرع مرا 
يتمرن عليه الطالب ويتخرج عليه، فتنبغي العناية به، وهللا أعلم. وصرلى هللا وسرلم وبرارك علرى نبينرا محمرد وعلرى 

 آله وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4) شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

مام المرسلين، نبينرا محمرد عليره وعلرى آلره أفضرل الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم  على أشرف األنبياء وا 
 الصلوات وأتم التسليم، أما بعد:

ياه والمسلمين أجمعين-فيقول المؤلف   :-رحمنا هللا وا 
 )النو  الثالث: الحديث الضعيف(

علددى تعددداده قددال: وهددو مددا لددم يجتمددع فيدده صددفات الصددحيح، وال صددفات الحسددن المددذكورة فيمددا تقدددم، ثددم تاللددم 
وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أالثر، أو جميعها، فينقسم حينئذ  الى: الموضو ، والمقلدوب، 

 والشاذ، والمعلل، والمضطرب، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، و ير ذلك.
والثاني عن الحسن، : النوع الثالث بعد أن تحدث في النوع األول عن الصحيح، -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 والثالث الضعيف، وهذا هو الترتيب الطبيعي، وأما قول الحافظ العراقي:
 وأهررررررررررررررررررل هررررررررررررررررررذا الشررررررررررررررررررأن قسررررررررررررررررررموا السررررررررررررررررررنن

 
 

 إلررررررررررررررررررررررررى صررررررررررررررررررررررررحيح وضررررررررررررررررررررررررعيٍف وحسررررررررررررررررررررررررن 
 

دخالرره فرري السررنن مررن برراب تتمرريم  ال فاألصررل أن الضررعيف متررأخر عررن رتبررة الحسررن، وا  مررن أجررل مراعرراة الررنظم، وا 
ال فاألصل أنه ال  يدخل في السنن؛ ألن الغالب على الظن عدم ثبوته.  القسمة وا 

ررعف  ررعف، الضررم لغررة قررريش، والفررتح لغررة تمرريم، وهررو خررالف القرروة والصررحة، والض  الضررعيف مررن الَضررعف أو الض 
والَضعف بالفتح والضم لغتان لمدلوٍل واحد ويستعمالن للَضعف العام، سواء كران فري البردن أو فري العقرل والررأي  

ن كان بعضهم ي خص الَضعف بالفتح لضعف العقل والرأي، وبالضم لضعف الجسد، المقصود أن هاتان لغتان وا 
 قرئ بهما، والضم لغة قريش، والفتح لغة تميم. 

لرم  "وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصدحيح وال صدفات الحسدن المدذكورة فيمدا تقددم": -يعني ابن الصرالح–قال 
رط من شروط الصحيح، شروط الصحيح الخمسة التي تقدمت، تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، اختل فيه ش

عدالررة الرررواة، تمررام الضرربط، اتصررال السررند، انتفرراء الشررذوذ، انتفرراء العلررة، إذا تخلررف شرررط واحررد مررن هررذه الشررروط 
قلنا: أنه لم تجتمع فيه في هرذه الصرفات فهرو الحرديث الضرعيف، وال صرفات الحرديث الحسرن المرذكورة فيمرا تقردم، 

حسن عن الصحيح في تمام الضبط مثاًل، فيشرترط أعراله للصرحة، ويقبرل مرا دون األعلرى للحسرن، وهرذا يختلف ال
تقدم الكالم فيه، إذا اخترل شررط مرن هرذه الشرروط الخمسرة وانعردم الجرابر فهرو الحرديث الضرعيف، والنقراش طويرل 

لحسرن فمرن براب أولرى في هذا الحد وعطف صفات الحسن على صفات الصحيح؛ ألنه إذا لرم تجتمرع فيره صرفة ا
ال تجتمررع فيرره صررفات الحررديث الصررحيح، إذا لررم تترروافر صررفات الحررديث الحسررن وشررروطه هررل يمكررن أن تترروافر 



شرررروط الحرررديث الصرررحيح؟ ال يمكرررن، فلمررراذا يرررذكر الصرررحيح فررري الحرررد؟ مرررع أنررره المطلررروب فررري الحررردود أن تكرررون 
 راقي في تعريف الضعيف على ذكر الحسن:مختصرة لتحفظ، وأن تكون جامعًة مانعة، ولذا اختصر الحافظ الع

 أمررررررررررررررررا الضررررررررررررررررعيف وهررررررررررررررررو مررررررررررررررررا لررررررررررررررررم يبلررررررررررررررررغ  
 

ن بسررررررررررررررررررررررررطًا بغرررررررررررررررررررررررري   مرتبررررررررررررررررررررررررة الحسررررررررررررررررررررررررن وا 
 

...الخ، فال داعي لذكر الصحيح في الحد؛ ألنه إذا قصر عن رتبة الحسن فهو عن رتبرة الصرحيح أقصرر، يعنري 
يحتراج، ال يحتراج؛ ألنره إذا قصرر  إذا قلت: الطفل مرا لرم يبلرغ سرن الشرباب، هرل يحتراج أن تقرول: وال الشريخوخة؟

عن رتبة سن الشباب فهو عن سن الشيخوخة والكهولة أقصر، بعضهم يدافع عن ابن الصالح ويقول: أن هذا ال 
بد منه، لماذا؟ يقول: هو نظير قولهم: الكلمة اسم وفعل وحررف، الحررف مرا ال يقبرل عالمرات االسرم وال عالمرات 

قبررل عالمرات االسررم، وال يكفري أن نقرول: مررا ال يقبرل عالمرات الفعررل، لكرن هررذا الفعرل، مرا يكفرري أن نقرول: مرا ال ي
التنظير غير مطابق، وذكر االسم والفعل ال بد منه؛ ألنه ال يلرزم مرن عردم قبرول عالمرات االسرم أن يكرون حرفرًا، 

، فررال يمكررن قررد يكررون فعرراًل فررإذًا ال بررد مررن ذكررر الفعررل، أمررا هنررا فعنرردنا مراتررب، مراتررب مرتررب بعضررها علررى بعررض
الوصول إلى الدرجة الثالثرة إال بعرد المررور علرى الدرجرة الثانيرة، علرى هرذا ال نحتراج إلرى ذكرر الدرجرة الثالثرة فري 

 الحد إذا ق ّدر أن األضعف الضعيف، ثم الحسن فإذا لم يصل إلى رتبة الحسن فلن يصل إلى درجة الصحيح. 
ابرن حجررر خررج مرن هرذا الكررالم كلره فري تعريرف الضررعيف،  والكرالم فري هرذا طويرل ومناقشررات ال يحتملهرا الوقرت،

قال: هو الحديث التي لم تجتمع فيه صفات القبول، والقبول يشمل الصحيح ويشمل الحسن، هو الحديث الذي لم 
تجتمع فيه صفات القبول، ثم تكلم يعني ابن الصالح على تعداده وتنوعه العتباره فقد واحدة من صفات الصحة، 

ال العلمرراء تقسرريمه بهررذه الطريقررة تبعررًا لتخلررف أي صررفٍة مررن صررفات القبررول حتررى أوصررله بعضررهم، أو أكثررر، وأطرر
أوصل بعضهم أقسامه إلى أكثر مرن خمسرمائة صرورة، وطريرق اسرتخراج هرذه الصرور عنردنا خمسرة شرروط، نرأتي 

ي صرورة ثانيرة، إلى الشروط واحدًا بعد ا خرر يصرير عنردنا خمرس صرور، ثرم نرأتي إلرى األول مضرمومًا إلرى الثران
سادسة مثاًل، األول إلى الثالث سابعة، األولي إلرى الرابرع ثامنرة، وهكرذا، ثرم نرأتي إلرى الثانيرة ونفعرل بره كمرا فعلنرا 

 باألول. 
ابن حجر أضرب عن هرذا كلره، وقرال: إن التقسريم بهرذه الطريقرة تعرب لريس وراءه َأرب، كتبرت الرسرائل فري أقسرام 

لنتيجرة أن نوصرل األقسرام إلرى أكثرر مرن خمسرمائة قسرم، إلرى خمسرمائة صرورة أو الضعيف، لكن ما النتيجة؟ ما ا
"فينقسددم جنسدده الددى الموضددو  والمقلددوب والشدداذ أكثررر؟ لرريس هنرراك فائرردة، المسررمى مررن أنواعرره قليررل، ولررذا قررال: 
 .والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل و ير ذلك"

ضرعيف جردًا، إن كران الهردف مرن هرذا التقسريم أن نعررف كرم يبلرغ ويكتفى في بقية الصور أن يقال: ضرعيف، أو 
فهررذه نتيجررة مررّرة، نتيجررة نظريررة ال يترتررب عليهررا فائرردة، أمررا األقسررام الترري نطررق بهررا العلمرراء فهرري األقسررام المررذكورة 
وهرري الترري ينبغرري أن يعتنررى بهررا، الموضرروع والمقلرروب والشرراذ والمعلررل والمضررطرب والمرسررل والمنقطررع والمعضررل 

 . -إن شاء هللا تعالى-غير ذلك، وسيأتي تفصيله و 
الضررعف ينشررأ مررن أحررد أمرررين: إمررا مررن فقررد العدالررة أو فقررد الضرربط، والعدالررة يخرمهررا أمررور، إمررا بالكررذب، الفسررق، 

، وهررل الجهالررة جرررح أو عرردم علررٍم -إن شرراء هللا تعررالى-البدعررة، الجهالررة، علررى خررالٍف فرري المجهررول، يررأتي ذكررره 
، وعدم الضربط يكرون بسربب كثررة الخطرأ، فحرش الغلرط، -إن شاء هللا تعالى-أتي اإلشارة إلى ذلك بحال الراوي؟ ت



الوهم، مخالفة الثقرات، وغيرر ذلرك، المقصرود أن الضرعف يتسررب إلرى الخبرر بسربب هرذه األشرياء، وأمرا العمرل بره 
 .-الىإن شاء هللا تع-فسيأتي في الفصول التالية للمقلوب حيث يشير إليه المؤلف هناك 

 )النو  الرابع: المسند(
، وقدال الخطيدب: هدو مدا اتصدل الدى -صدلى هللا عليده وسدلم-قال الحاالم: هو ما اتصل اسناده الى رسدول هللا 

، سددواء كددان متصددًَل أو -صددلى هللا عليدده وسددلم-منتهدداه، وحكددى ابددن عبددد البددر: أندده المددروي عددن رسددول هللا 
 منقطعًا، فهذه أقوال ثَلثة.

 لمسند، وقد اختلف في حده، فالذي يراه الحاكم أنه المتصل المرفوع، ما اتصل إسناده إلى رسول هللاالنوع الرابع ا

، فالمنقطع ال يسمى مسند، والموقوف ال يسرمى مسرند، والمقطروع ال يسرمى مسرند، برل ال -صلى هللا عليه وسلم-
هرذا رأي الحراكم، والخطيرب يشرترط  ،-صرلى هللا عليره وسرلم-بد من أن يكون متصل اإلسناد، مرفوعًا إلرى النبري 

عليرره -اتصررال اإلسررناد فقررط دون الرفررع، فيقررول: هررو مررا اتصررل إلررى منتهرراه، ومنتهرراه قررد يكررون مرفوعررًا إلررى النبرري 
، وقد يكون موقوفًا إلى الصحابة، وقد يكون الخبر مقطوعًا فينسب إلى تابعي أو دونه، ابن عبد -الصالة والسالم

صرلى -ط ولو لم يتصل إسناد، ابن عبد البرر يررا أن المسرند هرو المرروي عرن رسرول هللا البر يرا أنه المرفوع فق
صررلى هللا عليرره -سررواء كرران متصرراًل أو منقطعررًا، مالررك عررن نررافع عررن ابررن عمررر عررن رسررول هللا  -هللا عليرره وسررلم

ند الخطيب، مسند عند من؟ عند الجميع؛ ألنه متصل مرفوع، فهو مسند إلى الحاكم، وهو متصل مسند ع -وسلم
 فهو مسند عند ابن عبد البر.  -صلى هللا عليه وسلم-مروي عن رسول هللا 

هرذا مسرند عنرد ابرن عبرد البرر، لمراذا؟ ألنره  -عليره الصرالة والسرالم-مالك عن الزهري عن ابن عباس عرن النبري 
يس بمسنٍد عند الحاكم ، لكنه ليس بمسنٍد عند الخطيب؛ ألنه منقطع، ول-عليه الصالة والسالم-مرفوع إلى النبي 

 أيضًا.
 المسرررررررررررررررررند المرفررررررررررررررررروع أو مرررررررررررررررررا قرررررررررررررررررد وصررررررررررررررررررل
 والثالرررررررررررررررررررث الرفرررررررررررررررررررع مرررررررررررررررررررع الوصرررررررررررررررررررل مرررررررررررررررررررع

 

 لرررررررررررررررو مرررررررررررررررع وقرررررررررررررررٍف وهرررررررررررررررو فررررررررررررررري هرررررررررررررررذا يقرررررررررررررررل 
 شرررررررررررررررررررررررررط برررررررررررررررررررررررره الحرررررررررررررررررررررررراكم فيرررررررررررررررررررررررره قطعررررررررررررررررررررررررا

 

المقصررود أن هررذه أقرروال أهررل العلررم، لكررن إذا قررالوا: أسررنده فررالن وأرسررله فررالن، يعنررون أن المررراد باإلسررناد هنررا أنرره 
 ر قطع إسناده ولم يصله.وصل إسناده، وا خ

 (المتصل: النو  الخامس)
، -صلى هللا عليه وسلم-لمرفو  الى النبي اأيضًا، وهو ينفي اإلرسال واالنقطا ، ويشمل  الموصولويقال له: 

 والموقوف على الصحابي أو من دونه.
تصرررل، لغرررة اإلمرررام والمئتصرررل برررالهمز وهررري لغرررة اإلمرررام الشرررافعي، المئ "ويقدددال لددده: الموصدددول أيضدددًا"المتصرررل: 

مؤتزر، لغة اإلمرام الشرافعي، وعبرر بالمئتصرل  مؤتعدالشافعي كما نص على ذلك ابن الحاجب في شافيته يقول: 
في األم في مواضع، وفي الرسالة، المقصود أن هذه لغته، وهو إمام في اللغة، ويراد به ما اتصل إسناده إلى من 

أو إلى أحٍد من الصرحابة إذا كران موقوفرًا أو إلرى  -الصالة والسالمعليه -نسب إليه الخبر، سواء كان إلى النبي 
 "واالنقطددا "يعنرري يقابررل اإلرسررال  "وهددو ينفددي اإلرسددال"أحررٍد مررن التررابعين إذا كرران مقطوعررًا، أو إلررى مررن دونهررم، 

ف مررن واإلعضررال، يقابررل، ويقابررل التعليررق أيضررًا؛ ألنرره إذا اتصررل إسررناده عرفنررا أنرره لرريس بمعلررق، المعلررق مررا حررذ



مبررادئ إسررناده راٍو أو أكثررر، ولرريس بمنقطررع حررذف مررن أثنرراء إسررناده راٍو أو أكثررر مررن راٍو فرري أكثررر مررن موضررع، 
 وليس بمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان على ما سيأتي... الخ. 

ديث ، يعنري إذا روينرا بسرنٍد روا كرل واحرد مرن رواتره الحر"-عليده الصدَلة والسدَلم-"ويشمل المرفدو  الدى النبدي 
ن  -عليرره الصررالة والسررالم-عررن مررن سررمعه، عمررن فوقرره بطريررٍق معتبررر، وأضرريف ذلررك إلررى النبرري  فهررو متصررل، وا 

 -عليده الصدَلة والسدَلم-"ويشدمل المرفدو  الدى النبدي أضيف إلى من دونه فهو موقروف أو مقطروع، ولرذا قرال: 
يشرمل  لصدحابي أو مدن دونده""والموقدوف علدى ا، فعلرى هرذا فري قولره: والموقوف علدى الصدحابي أو مدن دونده"

، وهذا تبع فيه "والموقوف على الصحابي أو من دونه"المقطوع، يدخل فيه المقطوع، يشمل المقطوع؛ ألنه يقول: 
رحمره -النووي خالفًا البن الصالح والعراقي حيث منعرا دخرول المقطروع فري المتصرل، ولرذا يقرول الحرافظ العراقري 

 : -هللا
ن تصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل بسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنٍد منقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروال  وا 

 الموقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروف والمرفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروع   سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررواء
 

 فسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمه متصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراًل موصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروال 
 ولررررررررررررررررررررررررررم يررررررررررررررررررررررررررروا أن ي رررررررررررررررررررررررررردخل المقطرررررررررررررررررررررررررروع  

 

إذا روينررا عررن الحسررن البصررري بسررنٍد متصررل وهررو مقطرروع علررى كررل حررال؛ ألنرره مضرراف إلررى التررابعي، لكررن هررل 
يسررمى متصررل، لكررن علررى كررالم ابررن الصررالح  -رحمرره هللا-نسررميه متصررل أو ال؟ علررى كررالم الحررافظ ابررن كثيررر 

العراقي؟ ال، يقول: )ولم يروا أن يدخل المقطوع( لماذا؟ للتنافر اللفظي بين الكلمتين، كيرف تقرول متصرل والحافظ 
مقطررروع؟ن هنررراك تنرررافر لفظررري برررين الكلمترررين، متصرررل مقطررروع؟ن مرررن رأا أنررره ال مرررانع مرررن إدخرررال أو مرررن إطرررالق 

حيرث النسربة، وال إشركال فري المتصل على المقطوع، يقرول: الجهرة منفّكرة، متصرل مرن حيرث اإلسرناد مقطروع مرن 
( سنة مثاًل، وهو قصير القامرة، فقرال آخرر: جراء الطويرل القصرير، جراء 099هذا، يعني لو جاءنا شخص عمره )

الطويررل القصررير، إيررش معنررى الطويررل القصررير؟ تنررافر لفظرري بررين الكلمتررين، لكررن الجهررة منفكررة، إذا لررم يكررن هنرراك 
بالنسرربة لعمرره قصررير بالنسربة لقامترره، التنررافر موجرود لكررن اللرربس  لربس إيررش المرانع؟ جرراء الطويررل القصرير، طويررل

غير موجود، لكن لو جاءنا صغير فري السرن، وقصرير القامرة، قرال شرخص: جراء الطويرل القصرير، ولحرظ ملحرظ 
بعيد، وهو أن عمره طويل من حيث البركة، قد عمل في عمره القصير ما لم يعمله من طال عمرره، فلحرظ ملحرظ 

 ا يوقع في لبس. بعيد مثل هذ
والذي عندنا متصل مقطوع، ال يوقع في لبس إال عند من يطلق المقطوع على المنقطع على مرا سريأتي، بعضرهم 
ال من يرا أن المقطروع هرو قرول الترابعي فمرن دونره مرا المرانع  يطلق المقطوع ويريد المنقطع، حينئٍذ يقع اللبس، وا 

على كل حال هذه مسألة سهلة يسيرة لكن تكلموا فيهرا فأحببنرا  من قال: اتصل سنده وهو مقطوع؟ مقطوع النسبة،
 توضيحها.

 (المرفو : النو  السادس)
تصًَل أو منقطعًا أو مرسًَل، قواًل أو فعًَل عنه، وسواء كان م -صلى هللا عليه وسلم-هو ما أضيف الى النبي و 

 .-صلى هللا عليه وسلم-هللا  الخطيب أن يكون مرسًَل، فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول ىونف
من قول أو فعل أو تقريب أو وصف، هرذا مرفروع لفظرًا إذا  -عليه الصالة والسالم-المرفوع ما أضيف إلى النبي 

-أضيف إليه صراحًة، وألحق بالمرفوع ما له حكم المرفوع على ما سيأتي، ويطلق المرفوع علرى مرا أضريف إليره 



ن كررران منق -عليررره الصرررالة والسرررالم عليررره الصرررالة -طرررع اإلسرررناد، ولرررو كررران مرسررراًل، رفعررره الترررابعي إلرررى النبررري وا 
، فرال برد -صرلى هللا عليره وسرلم-خالفًا للخطيب، حيث قال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول هللا  -والسالم

 .-عليه الصالة والسالم-من أن يكون مما رفعه الصحابي إلى النبي 
 وسرررررررررررررررررررررررررررررّم مرفوعرررررررررررررررررررررررررررررًا مضرررررررررررررررررررررررررررررافًا للنبررررررررررررررررررررررررررررري

 بلرررررررررررررررررررررررررررررره بررررررررررررررررررررررررررررررذي اإلرسررررررررررررررررررررررررررررررالومررررررررررررررررررررررررررررررن يقا
 

 واشرررررررررررررررررررررررترط الخطيرررررررررررررررررررررررب رفرررررررررررررررررررررررع الصررررررررررررررررررررررراحب   
 فقررررررررررررررررررررررررررررد عنررررررررررررررررررررررررررررى بررررررررررررررررررررررررررررذاك ذا االتصررررررررررررررررررررررررررررال

 

 -عليره الصرالة والسرالم-في حد المرفوع ولو أضريفت إلرى النبري  -مراسيل التابعين–على هذا ال يدخل المراسيل 
ب قرال: ابن حجر ينازع في كون الخطيب يشترط في ذلرك، لكرون الخطير -رحمه هللا-عند الخطيب، لكن الحافظ 

"، هررل معنررى هررذا أنرره يشررترط أن يكررون ممررا -صررلى هللا عليرره وسررلم-"هررو مررا أخبررر فيرره الصررحابي عررن رسررول هللا 
-؟ بمعنى أنه لو قال الحسرن، أو ابرن سريرين: قرال رسرول هللا -عليه الصالة والسالم-رفعه الصحابي إلى النبي 

ال موقروف؟ يسرميه م -صلى هللا عليه وسلم -رفروع، لكرن الغالرب أن مرا يضراف إلرى النبري إيش يسميه؟ مرفروع وا 
 .-عليه الصالة والسالم-هو ما يرفعه الصحابي إليه  -صلى هللا عليه وسلم

 (الموقوف: النو  السابع)
وقدد يكدون اسدناده متصدًَل و يدر متصدل، وهدو  ،فديمن دونده اال مقيدداً وال يسدتعمل ومطلقه يختص بالصدحابي، 

نهددم يسددمون ا عددااه ابددن الصددَلح الددى الخراسددانيينو  ،دثين أيضددًا أثددراً الفقهدداء والمحدد الددذي يسددميه كثيددر مددن
صدلى هللا عليده -قال: وبلغنا عن أبي القاسدم الفدوراني أنده قدال: الخبدر مدا كدان عدن رسدول هللا ، الموقوف أثراً 

 ، واألثر ما كان عن الصحابي.-وسلم
 (السدنن واآلثدار)سدنين واآلثدار ككتدابي علمداء الالتداب الجدامع لهدذا وهدذا بال: ومدن هدذا يسدمي كثيدر مدن القلت

 وهللا أعلم. ،للطحاوي والبيهقي و يرهما
الموقرروف مطلقرره إذا قيررل: هررذا موقرروف أو هررذا الخبررر موقرروف أو هررذا الحررديث موقرروف يخررتص بالصررحابي، وال 

مالررك، هررذا يسررتعمل فيمررا دونرره، بررل يقررال بالنسرربة لمررن دونرره: مقطرروع، إال مقيرردًا، فيقررال: هررذا الكررالم موقرروف علررى 
 الكالم موقوف على الحسن، هذا الكالم موقوف على ابن سيرين وهكذا.

 وسررررررررررررررررررررررررررررم بررررررررررررررررررررررررررررالموقوف مررررررررررررررررررررررررررررا قصرررررررررررررررررررررررررررررته
 

 بصرررررررررررررررررررررررررررررررررررراحٍب وصررررررررررررررررررررررررررررررررررررلت أو قطعترررررررررررررررررررررررررررررررررررره 
 

سررواء كررران إسرررناده متصررراًل أو غيرررر متصررل، وشرررذ الحررراكم فاشرررترط عررردم االنقطرراع، كثيرررر مرررن الفقهررراء والمحررردثين 
، والسنن باألخبار المرفوعة أيضرًا، فرإذا قرالوا: السرنن وا ثرار، يسمون الموقوف األثر، ويخصون الحديث بالمرفوع

، واألثررر مررا وقررف علررى الصررحابة، وعررزاه ابررن الصررالح إلررى -عليرره الصررالة والسررالم-فررالمراد بالسررنن مررا رفررع إليرره 
سرنة الخرسانيين، قال: إنهم يسرمون الموقروف أثررًا، وهرو محكري أيضرًا عرن أبري القاسرم الفروراني الشرافعي المتروفى 

واألثرررر مرررا كررران عرررن  -صرررلى هللا عليررره وسرررلم-إحررردا وسرررتين وأربعمائرررة، قرررال: "الخبرررر مرررا كررران عرررن رسرررول هللا 
علرى هرذا والحرديث كرذلك؛ ألن إذا قابلنرا األثرر بالحرديث  -عليره الصرالة والسرالم-الصحابي" والسرنة مرا رفرع إليره 

ا ثرار قلنرا: السرنن المرفوعرة وا ثرار الموقوفرة، صار الحرديث هرو المرفروع واألثرر هرو الموقروف، إذا قابلنرا السرنن ب
لكن من ينتسب إلى األثر فيقال: األثري، هل مقصوده ومراده ا ثار الموقوف عرن الصرحابة؟ يعنري ال عالقرة لره 

 بالمرفوع، فالن بن فالن األثري.



 يقرررررررررررررررررررررررررررررررول راجررررررررررررررررررررررررررررررري ربررررررررررررررررررررررررررررررره المقتررررررررررررررررررررررررررررررردر  
 

 عبرررررررررررررررررررد الررررررررررررررررررررحيم برررررررررررررررررررن الحسرررررررررررررررررررين األثرررررررررررررررررررري  
 

-ال يعتنري بالمرفوعرات، وسرمي برذلك السرنة، األثرر السرنة يعنري المرأثور عرن النبري  يعني ما عنرده إال موقوفرات،
، لكن هذا اصرطالح لربعض الفقهراء إذا قرابلوا السرنن ا ثرار، أو قرابلوا الحرديث براألثر، رأوا -عليه الصالة والسالم

ا قلنا: هرذا الكتراب يشرتمل من الصحابة والتابعين، فإذ -عليه الصالة والسالم-أن األثر ما روي عمن دون النبي 
 على مجموعة من األحاديث وا ثار، خصصنا الحديث بالمرفوع، واألثر بالموقوف والمقطوع. 

، "قلدت: ومدن هدذا يسدمي كثيدر مدن العلمداء الالتداب الجدامع لهدذا وهدذا بالسدنن واآلثدار"يقول الحافظ ابن كثير: 
ثررار للطحرراوي، هررل هررو خرراص بالموقوفررات؟ ال، لرريس ككتررابي السررنن وا ثررار شرررح معرراني ا ثررار، شرررح معرراني ا 

 خاص بالموقوف، بل األصل فيه المرفوع. 
وهناك كتاب: معرفة السنن وا ثار للبيهقي؛ ألنه جرامع للمرفروع والموقروف، لكرن عرفنرا أن مرن ينتسرب إلرى األثرر 

لرى  الحرديث والعنايرة بهرا واالشرتغال ال يريد بذلك الموقوف قطعًا، برل يريرد برذلك الحرديث، إذا انتسرب إلرى السرنة وا 
بها واالهتمام بها قال عن نفسه: األثري أو قيل عنه: األثري، عبد الررحيم برن الحسرين األثرري، انتسرب إلرى األثرر 

 جماعة من المتقدمين والمتأخرين، فالمراد باألثري حينئٍذ األحاديث سواء كانت المرفوعة أو الموقوفة.
 (المقطو : النو  الثامن)

عبدارة الشدافعي والطبراندي اطدَل، وقدد وقدع فدي  ،فعًَل، وهدو  يدر المنقطدع وأالموقوف على التابعين قواًل وهو 
 على منقطع اإلسناد  ير الموصول. المقطو 

والموقوف على الصحابة أردف ذلك بالمقطوع، وهرو مرا روي  -عليه الصالة والسالم-لما ذكر المرفوع إلى النبي 
و فعرراًل، وهررل يرردخل فرري ذلررك التقريررر؟ وهررل يرردخل التقريررر أيضررًا فرري الموقرروف؟ يعنرري إذا عررن التررابعين قررواًل لهررم أ

 عمل بحضرة الصحابي شيء وسكت هل يمكن أن ننسب هذا األمر إلى الصحابي ألنه أقره؟ 
شرريء ولررم ينكررره نسررب إليرره، لكررن  -عليرره الصررالة والسررالم-التقريررر مررن وجرروه السررنن المرفوعررة، إذا فعررل بحضرررته 

ابي قررد يسرركت مررن غيررر موافقررة، لمررا يخشررى مررن األثررر المترتررب علررى المخالفررة، مررن برراب أولررى التررابعي قررد الصررح
 .-عليه الصالة والسالم-يسكت، ولذا ال يضاف إليهم التقرير، بخالف ما يفعل بحضرته 

 وسرررررررررررررررررررررررررررم برررررررررررررررررررررررررررالمقطوع قرررررررررررررررررررررررررررول الترررررررررررررررررررررررررررابعي
 تعبيررررررررررررررررررررررررررررررررره بررررررررررررررررررررررررررررررررره عرررررررررررررررررررررررررررررررررن المنقطرررررررررررررررررررررررررررررررررع  

 

 وفعلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره وقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد رأا للشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررافعي 
 البردعرررررررررررررررررررررري قلررررررررررررررررررررررت: وعكسرررررررررررررررررررررره اصررررررررررررررررررررررطالح

 

هو غير المنقطع الذي سيأتي ما لم يتصل إسناده، وقرد وقرع فري عبرارة الشرافعي والطبرانري والحميردي والردارقطني 
وجمع من أهل العلم التعبير بالمقطوع عن المنقطع، يقول: هذا اإلسناد مقطوع ويريدون بره أنره لرم يتصرل، عكرس 

يطلررق المنقطررع ويريررد برره المقطرروع، يطلررق لفررظ المنقطررع مررا يسررتعمله الشررافعي ومررن ذكررر معرره اصررطالح البردعرري 
يقررول: هررذا خبررر منقطررع ويريررد برره أنرره مررروي عررن تررابعي فمررن دونرره، قلررت: وعكسرره اصررطالح البردعرري، أبررو بكررر 

 أحمد بن هارون البرديجي المشهور المعروف.
لدم ُيضدفه الدى امددان  ، ان"كندا نفعدل"، أو "نقدول كدذا" :علدى قدول الصدحابيهاهندا وقدد تاللدم الشديخ أبدو عمدرو 

ن أضددافه الددى امددان النبددي  -صددلى هللا عليدده وسددلم-رسددول هللا  صددلى هللا عليدده -فهددو مددن قبيددل الموقددوف، وا 
الحدداالم وحكددم  ،الموقددوف فقددال أبددو بكددر البرقدداني عددن شدديخه أبددي بكددر اإلسددماعيلي: اندده مددن قبيددل: -وسددلم



"كندا ال  :ل: ومن هدذا القبيدل قدول الصدحابيقا، حعلى التقرير، ورجحه ابن الصَلألنه يدل  ؛النيسابوري برفعه
": انده -صلى هللا عليه وسدلم-هد رسول هللا يقال كذا في عنرى برسًا بكذا"، أو "كانوا يفعلون أو يقولون"، أو "

صدحاب الحدديث وهدو " مرفدو  مسدند عندد أ"أمرندا بكدذا"، أو "نهيندا عدن كدذا :وقول الصحابي، من قبيل المرفو 
"مدن السدنة  :َلم علدى قولدهوكدذا الالد ،ك فريدف، مدنهم أبدو بكدر اإلسدماعيليوخالف في ذلد ،لعلمقول أالثر أهل ا
 .ل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة"أمر بَل " :كذا"، وقول أنس

مدا اذا أ، نحو ذلكقال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفو ، فإنما ذلك فيما كان سبب ناول، أو 
، فهدو عندد "-صدلى هللا عليده وسدلم-يبلدغ بده النبدي بي: "يرفدع الحدديث" أو "ينميده" أو "قال الراوي عن الصحا

 وهللا أعلم. ،من قبيل المرفو  الصريح في الرفعأهل الحديث 
عليررره -أراد أن يتحررردث عرررن المرفررروع حكمرررًا إليررره  -عليررره الصرررالة والسرررالم-لمرررا ذكرررر المرفررروع صرررراحًة إلرررى النبررري 

عليره -حابي: كنا نفعل، أو نقول كذا، هذا فيره تفصريل، إن أضرافه إلرى زمران النبري ، فقول الص-الصالة والسالم
عليره الصرالة -فهذا مرفوع؛ ألنره فري زمرن الروحي، فلرو كران ممرا ينكرر لنرزل الروحي علرى النبري  -الصالة والسالم

"، هرذا كلره -ليره وسرلمصرلى هللا ع-إلنكاره، "كنا نعرزل والقررآن ينرزل" "ذبحنرا فرسرًا علرى عهرد رسرول هللا  -والسالم
 من قبيل المرفوع.

  ع  إن كررررررررررررررررررران مررررررررررررررررررر (كنرررررررررررررررررررا نررررررررررررررررررررا ) :قولرررررررررررررررررررهو 
 

 عصررررررررررررررررر النبرررررررررررررررري مررررررررررررررررن قبيررررررررررررررررل مررررررررررررررررا رفررررررررررررررررع   
 

، فقال أبو بكر البرقاني عن -عليه الصالة والسالم-وقيل ال...إلخ، خالف بعضهم، حتى فيما أضيف إلى النبي 
ن أضريف إلرى ، مرا لرم -عليره الصرالة والسرالم-زمنره  شيخ أبو بكرر اإلسرماعيلي أنره مرن قبيرل الموقروف، يعنري وا 

وأقره، وحكم النيسابوري برفعه، يقصد به أبو عبد هللا الحاكم، برفعه؛ ألنره  -عليه الصالة والسالم-يعلم أنه اطلع 
يدل على التقرير ورجحه ابن الصرالح، ورجحره أيضرًا النرووي فري شررح المهرذب، والررازي فري المحصرول وا مردي 

عليره الصررالة -كنرا نفعرل فري عهرده  -عليرره الصرالة والسرالم-ن أن يضريفه إلرى عهرد النبري فري األحكرام، ففررق بري
عليررره الصرررالة -، كنرررا نقرررول، كنرررا نفاضرررل، وهكرررذا، كرررل هرررذا مرررن قبيرررل المرفررروع إذا أضررريف إلرررى عصرررره -والسرررالم
 . -والسالم

يكونوا يفعلون ذلك بعد  فإن هذا موقوف، الحتمال أن -عليه الصالة والسالم-أما إذا لم يضف إلى عصر النبي 
وحينئٍذ قد انقطع الوحي من السماء فقد يفعلون الخطأ، لكن إذا كران فري الخبرر مرا  -عليه الصالة والسالم-وفاته 

ن لرم يكرن مرفوعرًا، تقرول عائشرة  : "كانرت اليرد ال تقطرع -رضري هللا عنهرا-يدل على أنه فعل الجميع فهو حجرة وا 
يبعد أن تقول عائشة هذا الشيء أو هذا الكالم وليس عندها شيء من النبي في الشيء التافه"، هذا حكم شرعي و 

 . -عليه الصالة والسالم-
أو كدان يقدال كدذا فدي  ،من هذا القبيل قول الصحابي كنا ال نرى برسًا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولدون يقرول: "

قول جرابر: "كنرا نعرزل علرى عهرد رسرول ، يعني كأنه من قبيل المرفو " -صلى هللا عليه وسلم-عهد رسول هللا 
، كقررول أم "وقددول الصددحابي: أمرنددا بكددذا"والقرررآن ينررزل" هررذا مخرررج فرري الصررحيحين،  -صرلى هللا عليرره وسررلم-هللا 

"مرفددو  عطيررة: "أمرنررا أن نخرررج العواتررق والحرريض" وقولهررا: "نهينررا عررن إتبرراع الجنررائز، ولررم يعررزم علينررا"، كررل هررذا 
مدنهم أبدو بكدر  -مرن أهرل العلرم- خدالف فدي هدذا فريدفو و قول أالثر أهل العلدم، مسند عند أصحاب الحديث وه



وبعرض العلمراء والحسرن الكرخري أيضرًا قرالوا: لريس بمرفروع؛ الحتمرال أن يكرون ا مرر والنراهي غيرر  اإلسماعيلي"
لرى صرالة ، ففي قول أم عطية: "أمرنرا برإخراج العواترق والحريض وذوات الخردور إ-عليه الصالة والسالم-الرسول 

العيرد" أمرنرا، مرن يتصرور ا مرر فري مثرل هرذه الصررورة؟ مسرألة شررعية، هرل يتصرور أن أبرا بكرر أو عمرر يررأمرون 
موجود بين أظهرهم؟ هرل يتصرور أن أحرد مرن  -عليه الصالة والسالم-الصحابة بإخراج العواتق والحيض والنبي 

الجنررائز؟ كمررا قالرت أم عطيررة: "نهينررا عررن إتبراع الجنررائز ولررم يعرزم علينررا" ينهررى النسرراء  الصرحابة ينهررى عررن إتبراع
بين أظهرهم؟ ال، ولذا الرراجح عنرد أهرل العلرم أن هرذا مرن المرفروع، فرال يتصرور  -عليه الصالة والسالم-والرسول 

هرذا إذا قرال الصرحابي: أمرنرا ، -عليه الصالة والسرالم-أن يكون ا مر والناهي في المسائل الشرعية إال الرسول 
 أو نهينا، فلم يذكر ا مر وال الناهي. 
مرفوع بال شك وبال خالف، لكن هل قول الصحابي:  -صلى هللا عليه وسلم-إذا قال الصحابي: أمرنا رسول هللا 

قررررال : افعلرررروا كررررذا؟ يعنرررري إذا -عليررره الصررررالة والسررررالم-بمنزلررررة قولرررره  -صررررلى هللا عليرررره وسررررلم-أمرنرررا رسررررول هللا 
، أو نهانا عن كذا، هل يدل علرى الوجروب أو التحرريم كقولره: -صلى هللا عليه وسلم-الصحابي: أمرنا رسول هللا 

سواء كان بلفظه  -عليه الصالة والسالم-افعلوا أو ال تفعلوا؟ الجمهور نعم، الحكم واحد، فإذا نقل الصحابي أمره 
 أو عبر عنه سيان. 

الوا: ال، حتررى ينقررل لنررا اللفررظ النبرروي، احتمررال أن يسررمع الصررحابي كررالم يظنرره داود الظرراهري وبعررض المتكلمررين قرر
أمرررر أو نهررري وهرررو فررري الحقيقرررة لررريس برررأمر وال نهررري، نقرررول: هرررذا كرررالم مرررردود؛ ألن الصرررحابة هرررم أعررررف النررراس 

 -ه وتعررالىسرربحان-بمرردلوالت األلفرراظ الشرررعية، إذا لررم يعرفرروا هررذه األلفرراظ مررن يعرفهررا بعرردهم؟ وهررم أورع وأتقررى هلل 
، إذا قرال الصرحابي: "مرن السرنة" -عليه الصالة والسالم-من أن يزعموا شيئًا أو يعبروا عن شيٍء لم يفهموه عنه 

كقرول ابررن عمرر للحجرراج: "إذا أردت السرنة فهجررر" ونقرل الشررافعي عرن ابررن عبراس: إنهررم إنمرا يريرردون بالسرنة سررنة 
 من السنة فال شك أنه يريد بذلك السنة النبوية.، فإذا قال الصحابي: -عليه الصالة والسالم-النبي 

 قررررررررررررررررررررررررررول الصررررررررررررررررررررررررررحابي مررررررررررررررررررررررررررن السررررررررررررررررررررررررررنة أو 
 بعررررررررررررررررررررررررررررررررد النبرررررررررررررررررررررررررررررررري قالرررررررررررررررررررررررررررررررره بأعصررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 

 نحررررررررررررررررررررررو أمرنررررررررررررررررررررررا حكمرررررررررررررررررررررره الرفررررررررررررررررررررررع ولررررررررررررررررررررررو 
 علررررررررررررررررررى الصرررررررررررررررررررحيح وهرررررررررررررررررررو قرررررررررررررررررررول األكثرررررررررررررررررررر  

 

تفسير الصحابي يررا الحراكم أنره مرفروع، وعرزاه للشريخين البخراري ومسرلم فري المسرتدرك فري الجرزء الثراني صرفحة 
فرري مواضررع كثيرررة يررزعم الحرراكم أن مررذهب الشرريخين البخرراري ومسررلم أن تفسررير الصررحابي لرره حكررم ( 862، 892)

يقول الحراكم: هرذا مرفروع، لمرا  -عليه الصالة والسالم-الرفع، إذا فسر الصحابي آيًة ولم يصرح برفعه إلى النبي 
قرآن بر رائهم، لكرن أهرل العلرم عرف واستفاض من التحذير من التفسير بالرأي، وال يتصور أن الصحابة يفسرون ال

: "كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها فري -رضي هللا عنه-حملوا ذلك على أسباب النزول، كقول جابر 
َسددآُؤُكْم َحددْرٌث ل اُلددْم{: -عررز وجررل-قبلهررا جرراء الولررد أحررول، فررأنزل هللا  أمررا تفاسررير الصررحابة  [( سررورة البقرررة772)]}نِّ

ما وأن من القرآن ما يدرك باللغة، ومنره أيضرًا مرا يردرك باالجتهراد ال سريما فري األحكرام، هرل وفهمهم للقرآن ال سي
 نقول: أن هذا كله مرفوع؟ ال.

رررررررررررررررررررررررررررررررد مرررررررررررررررررررررررررررررررا فسرررررررررررررررررررررررررررررررره الصرررررررررررررررررررررررررررررررحابي  وع 
 

 رفعرررررررررررررررررررررررررًا فمحمرررررررررررررررررررررررررول علرررررررررررررررررررررررررى األسرررررررررررررررررررررررررباب   
 



ى هللا صررل-نعرم أسرباب النرزول إذا قررال الصرحابي: هرذه ا يرة نزلررت بسربب كرذا لره حكررم الرفرع لمراذا؟ ألن الرسرول 
طرررف فرري الوجررود، يعنرري هررو الررذي ينررزل عليرره القرررآن، ولررذا حمررل أهررل العلررم قررول الحرراكم هررذا علررى  -عليرره وسررلم

 أسباب النزول.
رررررررررررررررررررررررررررررررد مرررررررررررررررررررررررررررررررا فسرررررررررررررررررررررررررررررررره الصرررررررررررررررررررررررررررررررحابي  وع 

 

 رفعرررررررررررررررررررررررررًا فمحمرررررررررررررررررررررررررول علرررررررررررررررررررررررررى األسرررررررررررررررررررررررررباب   
 

وايرة، فهررو أمرا إذا قرال الررراوي عرن الصرحابي: يرفررع الحرديث، عرن سررعيد عرن أبري هريرررة يرفعره، ينميره، يبلررغ بره، ر 
-عنرد أهرل الحرديث مرن قبيرل المرفرروع الصرحيح، الصرحابي يرفرع الحرديث إلرى مررن؟ هرل هنراك أحرد غيرر الرسررول 

عليرره -؟ ال أحررد، يبلررغ برره إيررش؟ ال بررد وأن يكررون المرفرروع إليرره والمبلررغ عنرره هررو الرسررول -عليرره الصررالة والسررالم
 -رحمرره هللا-ح بررالرفع، يقررول الحررافظ العراقرري فهررو عنررد أهررل الحررديث مررن قبيررل المرفرروع الصررري -الصررالة والسررالم

 تعالى:
 وقرررررررررررررررررررررررررررررررررولهم يرفعرررررررررررررررررررررررررررررررررره يبلرررررررررررررررررررررررررررررررررغ برررررررررررررررررررررررررررررررررره  

 

 روايرررررررررررررررررررررررررررررررًة ينميررررررررررررررررررررررررررررررره رفرررررررررررررررررررررررررررررررع  فانتبررررررررررررررررررررررررررررررره   
 

))تقرراتلون قومررًا وفرري الصررحيحين عنرره روايررة:  ))النرراس تبررع لقررريش((روا اإلمررام مسررلم عررن أبرري هريرررة يبلررغ برره: 
عليره الصرالة -ي: عرن أبري هريررة رده إلرى النبري واألمثلرة علرى ذلرك كثيررة، ومثلره لرو قرال الترابع صغار األعين((

 ، وهذه صيغة من صيغ األداء النادرة، وهي موجودة في صحيح مسلم. -والسالم
إذا قال ذلك التابعي أو قيل ذلك بعد التابعي: عن ابن سيرين يرفعه، عن ابن سيرين يبلغ به، عن الحسن رواية، 

عليره الصرالة -نره لرم يرذكر فيره الصرحابي الرفرع عرن الترابعي عنره منهم من يقول أنه مرفوع أيضًا لكنه مرسرل؛ أل
فهو من قبيل المرسل، ومنهم من يقول: يحتمل أن يكون رفعه إلى الصحابي فيكون موقوفًا، وعلرى كرل  -والسالم

حال سواء قلنا: أنه مرفوع مرسل، أو موقوف ينظر في اتصال إسناده من طرق أخرا، أو في رفعه فيكون حينئٍذ 
وجد مرفوع صراحًة فيه تعارض الوقف مع الرفع على ما سيأتي، أو تعرارض الوصرل مرع اإلرسرال، وكرل ذلرك إن 

 .-إن شاء هللا تعالى-سيشار إليه فيما بعد 
 ....طالب:...
 إيش يقول؟

... المرفو ، وأن ما يقوله الصدحابة نسدبي مدا لدم ..... ..طالب: يقول: أما اطَل، بعضهم أن تفسير الصحابة
ألن الصحابة اجتهدوا كثيرًا في تفسير القرآن فاختلفوا  كذلك، كذلك فإنه اطَل،  ير جيد؛عف مرفو  حكم بالض

وأفتوا مما يرونه من علوم الشريعة تطبيقًا عن الفرو  والمسائل، في ن كثير من الناس أن هذا العلدم ال مجدال 
فإنده ال يعطدي حكدم المرفدو  أيضدًا؛ ألن للخوم فيه، وأن ما يحكيه بعم الصحابة مدن أخبدار األمدم السدابقة 

ن مدن اإلسدرائيليات، أو كدان يدروي اإلسدرائيليات عدن أهدل الالتداب، وكدانوا يدرو  -رضدي هللا عدنهم-كثيرًا مدنهم 
صدلى -على سبيل الذكرى والموع ة ال بمعندى أنهدم يعتقددون صدحتها، أو يسدتجياون نسدبتها الدى رسدول هللا 

 .لخا ....حاشا وكَل -هللا عليه وسلم
ال شك أن تفسرير القررآن علرى أوجره منهرا: مرا ال يمكرن أن يردرك برالرأي، ال يمكرن أن يردرك برالرأي، اإلخبرار عرن 
المغيبررات سررواء كانررت فرري الماضرري أو فرري المسررتقبل، والصررحابي المفسررر لررم يعرررف باألخررذ عررن اإلسرررائيليات، مررا 

يمكررن أن يرردرك بررالرأي، ولررو لررم يتعلررق بررالقرآن،  عرررف باألخررذ عررن بنرري إسرررائيل، ومثلرره إذا قررال الصررحابي قررواًل ال



أكثررر أهررل العلررم أن لرره حكررم الرفررع؛ ألن الصررحابي ال يمكررن أن يخبررر عررن غيررب، ال بررد لرره مررن مصرردر فرري هررذا، 
والمسألة مفترضة في من؟ في الصحابة الذين كلهم عدول، فال يبحث عن عدالتهم، فرإذا قلنرا: أن الصرحابة كلهرم 

واًل ال مجررال لالجتهرراد فيرره فإنرره لرره حكررم الرفررع عنررد أهررل العلررم، لكررن إذا كرران ممررا يرردرك عرردول، وذكررر الصررحابي قرر
باالجتهاد، ممرا يردرك مرن عمومرات، ممرا يردرك مرن لغرة العررب، كرل هرذا فيره اجتهراد، أو عررف الصرحابي بأخرذه 

الجررراد نثرررة عررن أهررل الكترراب، يحتمررل أنرره أخررذ هررذا عررن أهررل الكترراب، يعنرري ثبررت عررن بعررض الصررحابة أنرره قررال: "
ن ثبررت عررن  -عليرره الصررالة والسررالم-حرروت" يررروا عنرره  لكررن ضررعيف؛ لكنرره متلقررى عررن أهررل الكترراب بررال شررك، وا 

بعض الصحابة؛ لكن هذا متلقى عن كعرب وغيرره، المقصرود أن الصرحابي إذا لرم يعررف باألخرذ عرن أهرل الكتراب 
صحابي، فلم يبق إال أن يكون تحملره عرن النبري وقال قواًل ال مجال للرأي فيه، والمسألة مفترضة فيمن ال يفتري، 

 .-عليه الصالة والسالم-
 (المرسل: النو  التاسع)

قددال ابددن الصددَلح: وصددورته التددي ال خددَلف فيهددا: حددديث التددابعي الالبيددر الددذي قددد أدرك جماعددة مددن الصددحابة 
صدلى هللا -ال رسدول هللا ق ن المسيب، وأمثالهما، اذا قال:وجالسهم، كعبيد هللا بن عدي بن الخيار، ثم سعيد ب

وحكى ابدن عبدد البدر عدن بعضدهم: أنده  ،سوية بين التابعين أجمعين في ذلكوالمشهور الت، قال: -عليه وسلم
والجمهدددور مدددن الفقهددداء  ،ان الحددداالم يخدددص المرسدددل بالتدددابعين ثدددم، يعدددد ارسدددال صدددغار التدددابعين مرسدددَلً  ال

 واألصوليين يعممون التابعين و يرهم.
ال رسدول قدلفقده: المرسدل قدول  يدر الصدحابي: أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول ا قالكما : قلت
فدي الددين، فدذلك يتعلدف  وأمدا كونده حجدةً ، ذا ما يتعلف بتصدوره عندد المحددثينه، -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

أن المرسدل : كتابده وقد ذكر مسدلم فدي مقدمدة(، المقدمات)ا الالَلم في ذلك في كتابنا بعلم األصول، وقد أشبعن
، ة أصدحاب الحدديثعدوكذا حكداه ابدن عبدد البدر عدن جما ،قول أهل العلم باألخبار ليس بحجةفي أصل قولنا و 

وقال ابن الصَلح: وما ذكرناه من سقو  االحتجاو بالمرسل والحكم بضدعفه، هدو الدذي اسدتقر عليده آراء قال: 
قددال: واالحتجدداو بدده مددذهب مالددك وأبددي حنيفددة ، همجماعددة حفددا  الحددديث ونقدداد األثددر، وتددداولوه فددي تصددانيف

 وهللا أعلم. ،وأصحابهما في طائفة
وأمددا الشددافعي فددنص علددى أن مرسددَلت سددعيد بددن ، أحمددد بددن حنبددل فددي روايددة عددن اإلمددام يقلددت: وهددو محكدد

 وهللا أعلم. ،ألنه تتبعها فوجدها مسندة :سان، قالواالمسيب حِّ 
آخدر ولدو مرسدلة، أو  ان جداءت مدن وجده   بار التدابعين حجدةراسيل كن مالذي عول عليه كَلمه في الرسالة وا

يكدون  اال ثقدة، فحينئدذ  اذا سدمى اعتضدت بقول صحابي أو أالثر العلماء، أو كان المرسدل لدو سدمى ال يسدمي 
،  ير كبار التابعين فَل أعلم أحد قبلهاقال الشافعي، وأما مراسيل ، حجة، وال ينتهم الى رتبة المتصل مرسله
ألنهدم انمدا يدروون عدن  ؛ابن الصَلح: وأمدا مراسديل الصدحابة كدابن عبداس وأمثالده، ففدي حكدم الموصدول قال

 وهللا أعلم. ،كلهم عدول، فجهالتهم ال تضرو  الصحابة



ويحكدى  ،ابن األثيدر و يدره فدي ذلدك خَلفداً  وذكر ،اإلجما  على قبول مراسيل الصحابة: وقد حكى بعضهم قلت
وقدد وقدع روايدة األالدابر ، الحتمال تلقيهم عن بعم التدابعين يني،اسحا، االسفرابي هذا المذهب عن األستاذ أ

 .-ان شاء هللا تعالى-عن األصا ر، واآلباء عن األبناء، كما سيرتي 
 ،ابعي عن رجل من الصدحابة مرسدَلً ما رواه الت يو يره يسم (السنن الالبير)تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه 

 وهللا أعلم. ،كون مرسل الصحابة أيضًا ليس بحجةا الى أنه ليس بحجة فيلامه أن يفإن كان يذهب مع هذ
}َأَلْم َتدَر المرسل: جمعه مراسل ومراسيل مثل مساند ومسانيد، ومفاتح ومفاتيح، مأخوذ من اإلرسال وهو اإلطرالق 

يَن{ َياطِّ عليره -علرى خرالف مرا سرمعها مرن النبري  في حرديث عمرر لمرا سرمع القرراءة[ ( سورة مريم72)]َأن ا َأْرَسْلَنا الش 
يعني أطلقه، ثم أمره بالقراءة وأمر عمر أن يقرأ  ))أرسله((: -عليه الصالة والسالم-وقال النبي  -الصالة والسالم

فهو مأخوذ من اإلرسال الذي هو اإلطالق، أو مرن قرولهم: ناقرة مرسرال، أي سرريعة السرير،  ))هكذا أنزل((وقال: 
القرروم إرسررااًل يعنرري متفرررقين، المقصررود أن المرسررل لرره عرردة إطالقررات، لكنرره فرري االصررطالح أو مررن قررولهم: جرراء 
 مختلف فيه أيضًا. 

حرديث  "صورته التي ال خَلف فيها حديث التابعي الالبير الذي قد أدرك جماعة مدن الصدحابة وجالسدهم"يقرول: 
هذا ال خرالف فيره، يعنري ومرا  -صالة والسالمعليه ال-التابعي الكبير يعني الذي يرفعه التابعي الكبير إلى النبي 

مختلرف  -عليره الصرالة والسرالم-عدا هذه الصورة من الصور مختلف فيه، فما رفعه التابعي الصرغير إلرى النبري 
فيه، واالنقطاع في أثناء السند يسميه بعضهم مرسل مختلف فيه، ما أبهم فيره الصرحابي عرن رجرل صرحب النبري 

ول البيهقي مرسل مختلف فيه، لكن الصورة التي ال خالف في إطالق اإلرسال عليها كق -عليه الصالة والسالم-
، كعبيررد هللا بررن عرردي بررن الخيررار، ثررم سررعيد بررن -عليرره الصررالة والسررالم-هررو مررا رفعرره التررابعي الكبيررر إلررى النبرري 

اتفاقرًا، ولكرن األكثرر فهرو مرسرل  -صرلى هللا عليره وسرلم-المسيب وأمثرالهم، فمثرل هرؤالء إذا قرالوا: قرال رسرول هللا 
 والمشهور عند أهل العلم التسوية بين التابعين أجمعين، سواء في ذلك صغارهم وكبارهم ومتوسطيهم.

 مرفرررررررررررررررررررررررررررروع ترررررررررررررررررررررررررررررابٍع علرررررررررررررررررررررررررررررى المشرررررررررررررررررررررررررررررهور  
 أو َسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررق ط  راٍو منرررررررررررررررررررررررررررررررررررررره ذو أقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررروال  

 

 مرسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل أو قيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررده برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالكبير   
 واألول األكثرررررررررررررررررررررررررررررررررررررر فررررررررررررررررررررررررررررررررررررري اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررتعمال  

 

ال يعررد إرسررال صررغار التررابعين  ارسددال صددغار التددابعين مرسددل" أندده ال يعددد :وحكددى ابددن عبددد البددر عددن بعضددهم"
مرسررل، إن كرران القصررد مررن حيررث التسررمية هررذا شرريء، إن كرران القصررد أيضررًا مررن حيررث الحكررم؛ ألن إرسررال كبررار 
التابعين الذي يغلب على الظن أن هذا التابعي إنما تلقاه عن صحابي، أما الصغير يحتمل أنه سرمعه مرن ترابعي 

لتابعي الكبير رواه عن تابعي احتمال أيضًا، كما سيأتي في بيان حكمه، فما رفعه التابعي عن النبي كبير، وهذا ا
 هو المرسل، والمشهور عند أهل العلم استواء الصغار والكبار في ذلك.  -عليه الصالة والسالم-

 ن التدابعين و يدرهم""ثدم ان الحداالم يخدص المرسدل بالتدابعين، والجمهدور مدن الفقهداء واألصدوليين يعمدويقول: 
من دون التابعي يسمى مرسل، بل بعضهم ما سقط من إسرناده  -عليه الصالة والسالم-يعني ما رفعه إلى النبي 

راوي فيعم جميع أنواع االنقطاع يسميه إرسال، ال شك أن هذا التعريف اللغوي يساعد على هذا، لكن العبررة بأهرل 
عليررره الصرررالة -م علرررى أن المرسرررل مرررا رفعررره الترررابعي إلرررى النبررري االصرررطالح، العبررررة بأهرررل االصرررطالح، جمهررروره

، يقول الحافظ ابن كثير: قلت: قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصرره فري أصرول الفقره: المرسرل قرول -والسالم



فيشمل التابعي ومن دونه، ويشمل أيضًا من تأخر زمنره،  -صلى هللا عليه وسلم-غير الصحابي: قال رسول هللا 
 قواًل يسمى مرسل، على كالمه.  -عليه الصالة والسالم-ف إلى النبي إذا أضا
-فالمرسرل مختلرف فري حرده، مرا رفعره الترابعي الكبيرر إلرى النبري  "هذا مدا يتعلدف بتصدوره عندد المحددثين"يقول: 

، ما -لسالمعليه الصالة وا-، ما رفعه التابعي مطلقًا سواء كان كبيرًا أو صغيرًا إلى النبي -عليه الصالة والسالم
"وأمددا كوندده حجددًة فددي الدددين فددذلك يتعلددف بعلددم األصددول وقددد سرقط مررن أثنراء إسررناده أو مرن إسررناده راٍو أو أكثرر، 

وهرذا الكتراب ال وجرود لره فيمرا نعررف، االحتجراج بالمرسرل مسرألة  أشبعنا الالَلم فدي ذلدك فدي كتابندا )المقددمات("
الك وأبي حنيفة االحتجاج بالمراسيل، الشافعي اشرترط لقبولره خالفية، طال فيها الخالف بين أهل العلم، فمذهب م

على ما سيأتي، وأحمد في المشرهور عنره رد المراسريل، وهكرذا مرن جراء بعردهم، فرنالحظ التسلسرل الزمنري،  شروط
ذا تأخر رد المرسل، حتى نقرل ابرن عبرد البرر عرن الترابعين بأسررهم أنهرم يقبلرون  كل ما تقادم العهد قبل المرسل، وا 

لمراسرريل، التررابعين بأسرررهم يقبلررون المراسرريل، وأنرره لررم يعرررف الخررالف بررذلك إلررى رأس المررائتين، يعنرري حتررى جرراء ا
اإلمام الشافعي، يعني مرن قبرل اإلمرام الشرافعي كلهرم يقبلرون المراسريل، اإلمرام الشرافعي توسرط فقبلره بشرروط، مرن 

 جاء بعد الشافعي ردوا المراسيل.
 واحررررررررررررررررررررررررررررررتج مالررررررررررررررررررررررررررررررك كررررررررررررررررررررررررررررررذا النعمرررررررررررررررررررررررررررررران  

 ده جمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهر  النقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد  ور 
 

 بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره وتابعوهمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ودانررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروا 
 للجهررررررررررررررررررررررررررررل بالسرررررررررررررررررررررررررررراقط فرررررررررررررررررررررررررررري اإلسررررررررررررررررررررررررررررناد  

 

يعني جماهر النقراد يعنري مرن بعرد الشرافعي، أمرا مرن قبرل الشرافعي يعنري إلرى رأس المرائتين فجمراهير األمرة علرى 
ن كران فري ثبوتره مرن قولره فيره  قبول المراسيل، نقل عن سعيد أنه يرد المراسيل، وهذا في مقدمة التمهيرد أيضرًا، وا 

 نظر، لكن قد يكون بفعله رد بعض األخبار على بعض التابعين، احتمال.
 ورده جمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهر  النقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد  
 وصررررررررررررررررررررررررررراحب التمهيرررررررررررررررررررررررررررد عرررررررررررررررررررررررررررنهم نقلررررررررررررررررررررررررررره  

 

 للجهررررررررررررررررررررررررررررل بالسرررررررررررررررررررررررررررراقط فرررررررررررررررررررررررررررري اإلسررررررررررررررررررررررررررررناد   
 ومسررررررررررررررررررررررررررررلم صرررررررررررررررررررررررررررردر الكترررررررررررررررررررررررررررراب أصررررررررررررررررررررررررررررله  

 

أن هرذا الترابعي سرمعه مرن  االحتمرال األقروا  -عليه الصالة والسالم-قلنا: إذا كان التابعي يرفع الخبر إلى النبي 
صحابي، والصحابة كلهم عدول، فكيف نرد؟ قالوا: االحتمال ا خر أن الترابعي سرمعه مرن ترابعٍي آخرر، والترابعي 
سررمعه مررن تررابعٍي ثالررث، والتررابعي الثالررث مررن رابررع إلررى سررتة، وقررد وجررد فرري إسررناد حررديث سررتة مررن التررابعين يررروي 

خررالص مخرررج فرري المسررند وفرري سررنن النسررائي، وهررؤالء التررابعون بعضررهم عررن بعررض، فرري حررديث يتعلررق بسررورة اإل
ذا وجرد هرذا االحتمرال لرم توجرد غلبرة  فيهم من هو ضعيف؛ ألن التابعين ليس كلهم ثقات، بل فيهم المتكلم فيره، وا 

 الظن بثبوت الخبر، وحينئٍذ يكون من قسم الضعيف.
 صررررررررررررررررررررررررررراحب التمهيررررررررررررررررررررررررررررد عررررررررررررررررررررررررررررنهم نقلرررررررررررررررررررررررررررره  

 

 ومسررررررررررررررررررررررررررلم صرررررررررررررررررررررررررردر الكترررررررررررررررررررررررررراب أصررررررررررررررررررررررررررله   
 

ن  نمررا ذكررره علررى لسرران خصررمه، مسررلم ذكررر الكررالم علررى لسرران وا  كرران لرريس مررن قولرره، مسررلم لرريس مررن قولرره، وا 
خصمه، ماذا يقول مسلم؟ يقول: "إن المرسل في أصرل قولنرا وقرول أهرل العلرم فري األخبرار لريس بحجرة" هرذا لريس 

نما الخصم الذي رد عليه مسلم في المقدمة قال هذا الكالم، ولم   يعترض عليه. من قول مسلم، وا 
"ومددا ذكرندداه مددن سددقو  االحتجدداو بالمرسددل، والحكددم بضددعفه هددو الددذي اسددتقر عليدده آراء يقررول ابررن الصررالح: 

 نعم هو الذي استقر عليه االصطالح، قال: جماعة حفا  الحديث، ونقاد األثر، وتداولوه في تصانيفهم"



 ورده جمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهر  النقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد  
 

 ................................................ 
 

النقرراد نقرراد الحررديث، صرريارفته، جلهررم بعررد الشررافعي، اإلمررام أحمررد، البخرراري، المررديني، يحيررى بررن معررين، ابررن أبرري 
، مقررر فري كترب "واالحتجاو به مذهب مالك وأبي حنيفدة"حاتم، أبو زرعة، الدارقطني، كلهم بعد الشافعي، قرال: 

 .في طائفة ، وهللا أعلم""وأصحابها المالكية، في كتب الحنفية أيضًا، 
بل نقل ابن عبد البر عن الطبري أن الترابعين بأسررهم أجمعروا علرى قبرول المرسرل، ولرم يرأت  عرنهم إنكراره وال عرن 
أحٍد من األئمة بعدهم إلى رأس المائتين، هرذا اإلجمراع نقلره ابرن عبرد البرر فري مقدمرة التمهيرد عرن الطبرري، ونقرل 

 فهل يستدرك على الطبري بقول سعيد؟ ابن عبد البر أيضًا خالف سعيد 
الجواب: ال يستدرك على الطبري، لماذا؟ ألن الطبري يرا أن اإلجماع قرول األكثرر، اإلجمراع قرول األكثرر ولريس 
بقول الجميع، إنما قول األكثر يعد إجماعًا، ولذا تفسيره مملوء بقوله: "اختلف القرأة في كرذا" ثرم يسررد القرول األول 

لعلماء، ثم يذكر القول الثاني المخالف، ثرم يقرول بعرد ذلرك: "والصرواب فري ذلرك عنردنا كرذا إلجمراع ويذكره ألكثر ا
القرأة على ذلك"، إجماع، وهو سراق الخرالف، لكرن باعتبرار قرول األكثرر يسرميه إجمراع، وهرذا مرن براب االسرتطراد 

 للفائدة. 
فلمدداذا لددم يقبددل المرسددل  ؟ال تضددر يقددول: اذا كددان السدداقم فددي المرسددل هددو الصددحابي ألدديس جهالددة الصددحابي

  هذا يقول: سؤال عاجل.خصوصًا اذا كان المرسل من كبار التابعين؟ 
احتمال أن يكون الساقط من الصحابة، واحتمال أن يكون التابعي قد رواه عن تابعي آخرر، وهرذا الترابعي احتمرال 

في فضل سورة اإلخالص مخرج في مسند  أن يكون رواه عن تابعي ثالث، ذكرنا هذا فيما تقدم، وذكرنا أن حديث
اإلمام أحمد وسنن النسائي فيه ستة من التابعين، وهذا أنزل إسناد في الدنيا وال نظير له، ستة من التابعين يروي 

قلنرا: مرسرل، لكرن فيره خمسرة  -عليره الصرالة والسرالم-بعضهم عن بعض، لرو قردرنا أن الترابعي رفعره إلرى النبري 
ال هؤالء الخمسة؟ هل نجزم أن هؤالء الخمسرة كلهرم ثقرات؟ ال، خمسرة مرن الترابعين يرروي من التابعين سقطوا، ح

بعضهم عن بعض وهذا موجود، أربعة من التابعين كثير، أكثر من ذلك الثالثة، المقصود أنه ال يتحرتم أن يكرون 
ال لو جزمنرا برذلك قلنرا: أن جهالرة الصرحاب ي ال تضرر، لكرن لريس التابعي رواه عن الصحابي وأسقط الصحابي، وا 

 األمر كذلك. 
"وأمددا المررذكورة فرري المسررودة  ل تيميررة، قبررول المراسرريل،  "قلددت: وهددو محكددي عددن اإلمددام أحمددد فددي روايددة"يقرول: 

رسرال ابرن المسريب عنردنا حسرن" فري الشافعي فنص على أن مرسدَلت سدعيد بدن المسديب حسدان" ، نعرم قرال: "وا 
"ارسال ابن المسيب عندنا حسن، قالوا: ألنها تتبعها ( 82م، صرفحة )المختصر للمزني في الجزء الثامن من األ

رل، ومنهرا: مرا يتعلرق  -رحمه هللا-، الشافعي فوجدها مسندة" يشترط لقبول المرسل شرروط منهرا: مرا يتعلرق بالمرس 
رل مرن كبرار الترابعين، وأن يكرون ثقرة، وأن يجريء الخبرر المرسرل مر ن وجرٍه بالخبر المرَسل، فال بد أن يكرون المرس 

آخر ولو مرسرل يرويره غيرر رجرال المرسرل األول، وأن يعتضرد المرسرل بقرول الصرحابي أو أكثرر العلمراء يفتري بره 
 عوام أهل العلم كما نص على ذلك في الرسالة. 
"فحينئددذ  ، يعنرري ال يرسررل عررن كررل أحررد، ال يرسررل إال عررن الثقررات، "أو كددان المرسددل اذا سددمى ال يسددمى اال ثقددة"

ن تروافرت فيرره هرذه الشررروط، واحرتج برره اإلمررام ًة، وال ينددتهم الددى رتبددة المتصددل"يكدون مرسددله حجدد ، فالمرسررل وا 



ن شّذ بعضهم فرجح المرسل على المتصل، وهرذا نقلره ابرن عبرد البرر وغيرره عرن  الشافعي إال أنه دون المتصل، وا 
قبلها"، الذين أطلقوا كرابن عبرد  بعضهم، لكنه شذوذ، قال الشافعي: "وأما مراسيل غير كبار التابعين فال أعلم أحداً 

البر والطبري وغيرهم أن من قبل الشافعي كلهم يقبلون المراسيل، يعني هل مالك وأبي حنيفرة قيردوا هرذه المراسريل 
برأن تكررون هررذه المراسرريل مرن مراسرريل كبررار التررابعين؟ ليقرول الشررافعي: "وأمررا مراسرريل غيرر كبررار التررابعين فررال أعلررم 

 ول اإلمام المطلع الكبير: ال أعلم كذا يدل على اإلجماع؟ يساوي كلمة إجماع؟ أحدًا قبلها" يعني ق
 طالب:......... 

: أنره ال يعلرم أحردًا قرال بزكراة البقرر فري أقرل مرن ثالثرين مرع -رحمه هللا-إيه على حسب علمه، ولذا قال الشافعي 
مرع أن قضراة عصرره يقولرون بررد اليمرين، أنه وجد مرن يقرول بالعشرر، وقرول مالرك: ال أعلرم أحردًا قرال بررد اليمرين، 

ابن شبرمة وابن أبي ليلى يقولون برد اليمين، على كل حال هذه المسألة، قول الشافعي: "ال أعلم أحدًا قبلها"، هو 
على حسب علمه، ال شك أنه إذا كان المرسرل مرن كبرار الترابعين يغلرب علرى الظرن قلرة الوسرائط، بخرالف مرا إذا 

 التابعين. كان المرسل من صغار 
"وأمدا مراسديل الصدحابة كدابن عبداس وأمثالده ففدي حكدم الموصدول؛ ألنهدم انمدا يدروون عدن قال ابن الصرالح: 

، مراسرريل الصررحابة، الصرررحابي يرسررل إمررا لصررغر سررنه أو لترررأخر الصددحابة وكلهددم عدددول، فجهدددالتهم ال تضددر"
ل أن تولرد بردء الروحي، لكرن يغلرب علرى إسالمه، أو لغيبته عن شهود الحادثة، حديث بدء الوحي ترويه عائشة قب

غمنرري، فهرري تحكرري  ))فغتنرري((أو  ))فغطنرري((، لقولرره فرري ذلررك: -عليرره الصررالة والسررالم-الظررن أنهررا سررمعته منرره 
 -عليرره الصررالة والسررالم-، ابررن عبرراس أكثررر مررا قيررل فيمررا سررمعه مررن النبرري -عليرره الصررالة والسررالم-علررى لسررانه 

مباشرررة، فيوجررد اإلرسررال عنررد  -عليرره الصررالة والسررالم-بعررة سررمعها مررن النبرري مباشرررة األربعررين، حتررى قيررل أنهررا أر 
الصررحابة، لكررن الصررحابة كلهررم عرردول، ولررذا أجمعرروا علررى قبررول مراسرريلهم، ن قررل اإلجمرراع، نقررل اإلجمرراع أكثررر مررن 

 واحد، السرخسي نفى الخالف، واألسنوي والنسفي نقلوا اإلجماع وغيرهم. 
ني أنرره رد مراسرريل الصررحابة كمراسرريل غيرررهم الحتمررال أن يكونرروا رووا ذلررك عررن يحكررى عررن أبرري إسررحاق اإلسررفراي

عليرره الصررالة -التررابعين؛ ألنرره وجرردت روايررة بعررض الصررحابة عررن بعررض التررابعين، كمررا أنرره وجرردت روايررة النبرري 
 عن بعض الصحابة، فرواية األكابر عن األصاغر معروفة. -والسالم

 أمررررررررررررررررررررررررررررا الررررررررررررررررررررررررررررذي أرسررررررررررررررررررررررررررررله الصررررررررررررررررررررررررررررحابي
 

 ل علررررررررررررررررررررررررى الصررررررررررررررررررررررررواب  فحكمرررررررررررررررررررررررره الوصرررررررررررررررررررررررر 
 

"تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه )السنن الالبير( و يره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسًَل، 
يعنري مرن براب  فإن كان يذهب مع ذلك أنه ليس بحجة، فيلامه أن يكدون مرسدل الصدحابي أيضدًا لديس بحجدة"

إذا كران البيهقري يسرمي هرذا مرسرل،  -الصالة والسرالم عليه-أولى يعني إذا ذكر التابعي عن رجٍل صحب النبي 
 -عليره الصرالة والسرالم-فالمرسل الذي ال خالف فيه من باب أولى، يعني إذا ذ كر أن هذا الصحابي رأا النبري 

يسررميه مرسررل،  -عليره الصررالة والسررالم-أو عمررن صررلى مررع النبرري  -عليرره الصررالة والسرالم-أو سرمعه مررن النبرري 
 ليس بمرسل، بل هو متصل في إسناده مبهم، والمبهم مجهول وجهالة الصحابة ال تضر. والجمهور على أنه

 ورسرررررررررررررررررررررررررررررموا منقطعرررررررررررررررررررررررررررررًا عرررررررررررررررررررررررررررررن رجرررررررررررررررررررررررررررررل  
 

 وفررررررررررررررررررررررررري األصرررررررررررررررررررررررررول نعتررررررررررررررررررررررررره بالمرسرررررررررررررررررررررررررل   
 

 يقول البرهان الحلبي:



 قلرررررررررررررررررررررررررررررت: األصرررررررررررررررررررررررررررررح أنررررررررررررررررررررررررررررره متصرررررررررررررررررررررررررررررل  
 

 لكررررررررررررررررررررررن فرررررررررررررررررررررري إسررررررررررررررررررررررناده مررررررررررررررررررررررن يجهررررررررررررررررررررررل   
 

بيررل المتصرل ولرريس مررن قبيررل المرسررل، وهللا الرذي فرري إسررناده مرربهم متصرل، والررذي فرري إسررناده راٍو مربهم هررو مررن ق
 أعلم. 

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

مام المرسلين، نبينرا محمرد عليره وعلرى آلره أفضرل  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا 
 وأتم التسليم، أما بعد:الصلوات 

ياه والمسلمين أجمعين-فيقول المؤلف   :-رحمنا هللا وا 
 (المنقطع: النو  العاشر)

 قال ابن الصَلح: وفيه في الفر، بينه وبين المرسل مذاهب.
 : فمنهم من قال: هو أن يسقم من اإلسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم.قلت
ايددد بددن يثيددع عددن حذيفددة الددراا، عددن الثددوري عددن أبددي اسددحا، عددن بمددا رواه عبددد  األولل ابددن الصددَلح ومث دد

الحدديث، قدال: فقيده انقطدا  فدي موضدعين: أحددهما: أن عبدد  ((...ان وليتموها أبا بكر فقدوي أمدين)) مرفوعًا:
الثدوري لدم  والثداني: أنقدال  ،دي عندهَندعه من الثوري، انما رواه عن النعمان بدن أبدي شديبة الجَ ملراا، لم يسا

بما رواه أبدو العدَلء بدن عبدد هللا بدن الشدخير  :ومث ل الثاني، انما رواه عن شريك عنه يسمعه من أبي اسحا،
ومدنهم مدن قدال: المنقطدع مثدل ، ((اللهم اني أسرلك الثبات في األمدر))ن رجلين عن شداد بن أوس، حديث: ع

-ما يطلدف علدى مدا رواه التدابعي عدن رسدول هللا  المرسل، وهو كل ما ال يتصل اسناده،  ير أن المرسل أالثر
 .-صلى هللا عليه وسلم

ذكددره الخطيددب  ء و يددرهم، وهددو الددذياقددال ابددن الصددَلح: وهددذا أقددرب، وهددو الددذي صددار اليدده طوائددف مددن الفقهدد
قال: وحكى الخطيب عن بعضدهم: أن المنقطدع مدا روي عدن التدابعي فمدن دونده، موقوفدًا ، البغدادي في كفايته

 وهللا أعلم. ،ريب وهذا بعيد  ،وله أو فعلهق عليه من
، وهرو اسرم فاعرل مرن االنقطراع ضرد االتصرال، فاألصرل فري "النو  العاشر: المنقطع": -رحمه هللا-يقول الحافظ 

المنقطع أنه ما يقابل المتصل، على أي وجٍه كان انقطاعه، سواء كان حذف من مبادئ السند، أو من أثنائره، أو 
أكثر مرن راوي، علرى التروالي أو علرى التفريرق، مرا دام االنقطراع يقابرل االتصرال هرذا هرو األصرل من آخره راٍو أو 

فيه، لكن أهل االصطالح خصصوا كل نوٍع من االنقطاع باسٍم خاص، فجعلوا المرسل مرا سرقط مرن أعلرى سرنده، 
ئ إسرررناده مرررن جهرررة ، وجعلررروا المعلرررق مرررا حرررذف مرررن مبررراد-عليررره الصرررالة والسرررالم-مرررا رفعررره الترررابعي إلرررى النبررري 

المصررنف، وجعلرروا المعضررل مررا سررقط منرره اثنررين فررأكثر علررى الترروالي، وبقرري مررا يحتمررل مررن الصررور، خصرروا باسررم 
المنقطع، أخرجوا هذه الصور الرثالث عرن عمروم االنقطراع وسرموا كرل صرورٍة باسرمها الخراص، فبقري مرا عردا ذلرك 

ء إسناده ليخرج بذلك المعلق والمرسرل راٍو واحرد، على األصل، وعلى هذا يكون تعريف المنقطع ما حذف من أثنا
أو أكثررر مررن راوي ال علررى الترروالي، يعنرري فرري أكثررر مررن موضررع ليخرررج بررذلك المعضررل، هررذا الررذي اسررتقر عليرره 
ن كرران الخررالف أيضررًا قائمررًا بيررنهم وبررين غيرررهم مررن الفقهرراء واألصرروليين عنررد أهررل  االصررطالح عنررد أهررل العلررم، وا 

 الحديث وغيرهم. 



"قلدت: فمدنهم مدن ، يقرول الحرافظ ابرن كثيرر: "وفيده فدي الفدر، بينده وبدين المرسدل مدذاهب"ول ابن الصرالح: فيق
، يسقط من اإلسناد رجل من أي موضع؟ من مبادئه هذا المعلرق، مرن آخرره قال: هو أن يسقم من اإلسناد رجل"

ن مرا يرذكر فيره رجرل مربهم ال يسرمى ، عرفنرا أ"أو يذكر فيه رجل مدبهم"هذا المرسل، من أثنائه هذا هو المنقطع، 
منقطع بل متصل، إسناده متصل لكن يبقرى اإلبهرام جهالرة فري حرال الرراوي، جهالرة ذات للرراوي، ال نقرول: جهالرة 

 عين وجهالة حال إنما هي جهالة ذات. 
إسرحاق، ثم ذكر مثالين نقالً عن ابن الصالح مثل ابن الصالح لألول بما رواه عبرد الررزاق عرن الثروري عرن أبري 

 نعم هذا ينطبق عليه حد المنقطع، لماذا؟
لماذا؟ ألنه سقط من أثنائه أكثر من راوي من أكثر من موضع، فعبد الرازق لرم يرروه عرن الثروري، لرم يسرمعه عرن 

نما رواه عن النعمان بن أبي شريبة الجنردي نمرا رواه عنره وأيضرًا الثروري لرم يسرمعه مرن أبري إسرحاق، ، الثوري، وا  وا 
بواسررطة شررريك فهررذا ينطبررق عليرره الحررد الررذي اسررتقر عليرره االصررطالح، وأمررا الثرراني مررا فيرره راٍو مرربهم مررا رواه أبررو 

ففيرره إبهررام  ))اللهررم إنرري أسررألك الثبررات فرري األمررر((العررالء بررن الشررخير عررن رجلررين، عررن شررداد بررن أوس حررديث: 
مرا يؤيرده أن وجرود الرراوي المربهم مثرل عدمره، كأنره لرم يرذكر، وليس فيه انقطاع، وهذا جاٍر على ما يراه بعضرهم م

ن كانرا مبهمرين هرو أقروا مرن روايتره  وجود الراوي المبهم مثل عدمه، فكأنه غير موجرود، لكرن كونره عرن رجلرين وا 
 عن رجٍل واحد ففيه قوة. 

نمرا هرو متصرل فري إسرناده مرن "ومدنهم يجهرل،  على كل حال ما فيه راٍو مربهم علرى االصرطالح لريس بمنقطرع، وا 
هذا هو األصرل فيره، أن كرل مرا ال يتصرل إسرناده من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما ال يتصل اسناده"، 

" يدر أن المرسدل هو المنقطرع، لكرن أهرل االصرطالح خصروا المنقطرع بمرا عردا الصرور الرثالث التري أشررنا إليهرا، 
، المسألة غلبة يعني أكثر ما يطلق "-ى هللا عليه وسلمصل-أالثر ما يطلف على ما رواه التابعي عن رسول هللا 

ال فقد يقال في المنقطع: مرسل، كما إذا قيل: أرسله فالن ووصله فالن، فمعناه أنه لم يصل  المرسل على هذا، وا 
"وهدو الدذي وال شرك أن هرذا يؤيرده األصرل،  "قدال ابدن الصدَلح: وهدذا أقدرب"،إسناده على أي وجٍه كران انقطاعره،

، وهرو أيضرًا الرذي نصرره ابرن يه طوائف من الفقهاء و يرهم، والدذي ذكدره الخطيدب البغددادي فدي كفايتده"سار ال
عبد البر في التمهيرد، وقرال النرووي: هرو الصرحيح، إذا نظرنرا إلرى األصرل فري االنقطراع وهرو مرا يقابرل االتصرال، 

سلكه جمهرور أهرل الحرديث، يقرول  نعم يؤيد، يؤيد هذا، لكن يبقى أن تخصيص كل نوع باسٍم خاص أولى، والذي
 الحافظ العراقي:

 وسرررررررررررررررررررررررررم برررررررررررررررررررررررررالمنقطع الرررررررررررررررررررررررررذي سرررررررررررررررررررررررررقط
 

 قبرررررررررررررررررررررررررل الصرررررررررررررررررررررررررحابي بررررررررررررررررررررررررره راٍو فقرررررررررررررررررررررررررط 
 

وقيل: ما لم يتصل، وقال: بأنه األقرب ال استعمااًل؛ ألنه األقرب يعني من حيث األصل ال في االستعمال، قال: 
موقوفدًا عليده مدن قولده أو فعلده وهدذا  "وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه

، البردعري ي"عد"وعكسده اصدطَلح البردهذا كالم البرديجي، وهو الذي سبق أن أشرنا إليه فري قولره:  بعيد  ريب"
هو البرديجي، أحمد بن هارون أبو بكر، يرا أو يطلق المنقطع ويريد به المقطروع، يطلرق لفرظ المنقطرع ويريرد بره 

ونه، أبعد من هذا قول إلكيا الطبرري الراسري: هرو قرول الرجرل بردون إسرناد قرال: رسرول ما روي عن التابعي فمن د
، وزعررم أنرره مصررطلح المحرردثين، برردون إسررناده، يعنرري ولررو تررأخر عصررره يقررول: قررال -صررلى هللا عليرره وسررلم-هللا 



عررن أن  اصررطالح المحرردثين هررذا هررو المنقطررع، نعررم هررو لرريس لرره إسررناده فضررالً  -صررلى هللا عليرره وسررلم-الرسررول 
 يكون منقطع أو متصل.

 (المعضل: النو  الحادي عشر)
ومنه قدول المصدنفين  قال ابن الصَلح:، ومنه ما يرسله تابع التابعي ،وهو ما سقم من اسناده اثنان فصاعداً 

، وذلدك قدد سدماه الخطيدب فدي بعدم مصدنفاته مرسدَلً و  ،-صلى هللا عليده وسدلم-رسول هللا  قالمن الفقهاء: 
وقد روى األعمدش عدن الشدعبي قدال: قال ابن الصَلح: ، سناده مرسَلً يسمى كل ما ال يتصل اعلى مذهب من 

الحددديث قددال: فقددد أعضددله ..((كددذا وكددذا؛ فيقددول: ال، فيخددتم علددى فيه عملددتَ : ويقددال للرجددل يددوم القيامددة))
عمش أنسًا ، قال: فقد أسقم منه األ-صلى هللا عليه وسلم-ألن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي  ؛األعمش
 ، فناسب أن يسمى معضًَل.-صلى هللا عليه وسلم-والنبي 

النوع الحادي عشر: المعضل: وهو اسم مفعول من اإلعضال واشتقاقه من حيث ومأخذه من حيث اللغة مشركل، 
ووجرره اإلشرركال كمررا قررال بعضررهم: أنرره فرري األصررل مررأخوذ مررن عررول الثالثرري، ولرريس مررن الربرراعي أعضررل، ألنرره 

الزم ال من المتعدد، فأعضل يعضل فهو معَضل هذا يكون قد عدي بالهمزة، لكن السخاوي يرا أنه مأخوذ من ال
ال مررانع أن يكررون أيضررًا مررن الربرراعي المتعرردي، قررالوا: أعضررله فهررو معضررل وعضرريل، كمررا فرري أعلرره المرررض فهررو 

طلح يقرول: إنره مرن عليل، بمعنى مفعل وفعيل، وهذا إنما يستعمل في المتعدي، لكن جمهور مرن كترب فري المصر
الالزم، بعض األلفاظ ال تستعمل إال على صيغة المفعول المجهول، ت نرتج الناقرة، كمرا ت نرتج البهيمرة، هنرا الحرديث 
المعضل هل الحرديث أعضرله الرراوي بحرذف راويرين مرن إسرناده أو الحرديث هرو الرذي أعضرل العلمراء؟ بمعنرى أنره 

لريس مثررل المنقطررع سررقط واحررد، ال، سررقط أكثررر مررن واحررد علررى أتعربهم فرري البحررث عررن مررا سررقط مررن رواترره، يعنرري 
 التوالي. 

على كل حال هذا لفظ استعمله العلماء، وحدوه بما ذكروه من أنه: ما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا، شريطة أن 
قررول ال يكررون السرراقط مررن مبررادئ اإلسررناد، ليخرررج بررذلك المعلررق، وأن يكررون هررذان السرراقطان علررى الترروالي، ولررذا ي

 :-رحمه هللا-الحافظ العراقي 
 والمعضررررررررررررررررررررررل السرررررررررررررررررررررراقط منرررررررررررررررررررررره اثنرررررررررررررررررررررران  
 حررررررررررررررررررررررذف النبرررررررررررررررررررررري والصررررررررررررررررررررررحابي معررررررررررررررررررررررا

 

 فصرررررررررررررررررررررررررررراعدًا ومنرررررررررررررررررررررررررررره قسررررررررررررررررررررررررررررم ثرررررررررررررررررررررررررررراني 
 ووقرررررررررررررررررررررف متنررررررررررررررررررررره علرررررررررررررررررررررى مرررررررررررررررررررررن تبعرررررررررررررررررررررا

 

 أضاف بعض ا خذين على الناظم قوله:
 والشرررررررررررررررررررررررررط فرررررررررررررررررررررررري سرررررررررررررررررررررررراقطه الترررررررررررررررررررررررروالي

 

 واالنفررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد لرررررررررررررررررررررررررررررررررررريس باإلعضررررررررررررررررررررررررررررررررررررال   
 

على هذا أن يكون على الوالء ما سقط منه راويران فرأكثر علرى التروالي، أمرا إذا سرقط منره أكثرر مرن راوي ال علرى 
التوالي فإنه يسرمى منقطرع علرى مرا تقردم، وأن ال يكرون السراقط مرن مبرادئ اإلسرناد ليخررج برذلك المعلرق، نعرم مرن 

معضررل، ومررا سررقط منرره الصررحابي ذكررر برره  سررقط منرره اثنرران مررن أعلررى إسررناده سررقط منرره الصررحابي والتررابعي هررذا
، -عليره الصرالة والسرالم-التابعي ووقف المتن عليه هرذا أيضرًا سرموه معضرل؛ ألنره أ سرقط منره الصرحابي والنبري 

 قالوا: وهذا باستحقاق اسم اإلعضال أولى. 



التررابعي فهررذا  ، يعنرري يسررقط الصررحابي والتررابعي، لكررن إذا وقررف متنرره علررى"ومندده مددا يرسددله تددابع التددابعي"يقررول: 
صدلى هللا -قدال رسدول هللا  :"قال ابن الصَلح: ومنه قول المصدنفين مدن الفقهداءأيضًا معضل على ما ذكرنا، 

الخطيب في بعدم مصدنفاته مرسدًَل، وذلدك علدى مدذهب مدن يسدمي كدل مدا ال يتصدل وقد سماه  ،-عليه وسلم
ث الحد واختالف التمييز بينها، لكن الرذي اسرتقر ، عرفنا أن فيه تداخل بين أنواع االنقطاع من حياسناده مرسًَل"

يعنري موقروف علرى –: "قدال ابدن الصدَلح: وقدد روى األعمدش عدن الشدعبي قدالعليه االصطالح هو مرا ذكرنرا، 
الحددديث، قددال: فقددد  ))يقددال للرجددل يقددوم القيامددة: عملددت كددذا وكددذا، فيقددول: ال: فيخددتم علددى فيدده..(( -الشررعبي

ألن الشدعبي يرويده عدن أندس  -عليره الصرالة والسرالم-صرحابي وحرذف النبري يعني حذف ال- أعضله األعمش
فناسب أن  ،-صلى هللا عليه وسلم-قال: فقد أسقم األعمش أنسًا والنبي  ،-صلى هللا عليه وسلم-عن النبي 

، يقرول ابرن الصرالح: هرذا باسرتحقاق اسرم اإلعضرال أولرى، لكرن ابرن جماعرة قرال: هرذا فيره نظرر، يسمى معضدًَل"
عليرره -ذا؟ ألن مثررل هرذا ال يقررال برالرأي، فلرره حكرم الرفررع، وحينئررٍذ يكرون السرراقط منره الصررحابي فقرط، والرسررول لمرا

ن كرران محررذوفًا مررن السررند إال أنرره فرري حكررم الموجررود، هررذا وجرره تنظيررر ابررن جماعررة، يقررول:  -الصررالة والسررالم وا 
 الراوي قد أسقط الصحابي فقط، وعلى هذا يكون حكمه حكم المرسل. 

ض الكبار مرن األئمرة أطلرق اإلعضرال علرى مرا لرم يسرقط مرن إسرناده شريء، سرنده متصرل، وذلكرم إلشركاله فري بع
 معناه، مثاًل يكون في معناه إشكال فيكون...... أو معضل.

قدال: والصدحيح الدذي عليده النقطدا ، ايطلف على اإلسناد المعنعن اسم اإلرسال أو  قال: وقد حاول بعضهم أن
عدى الشديخ أبدو وقدد اد، روا، مع البدراءة مدن وصدمة التددليساذا تعاص محمول على السما لعمل: أنه متصل ا

 اجما  أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضًا. ئ عمرو الداني المقر 
، حتدى  ،: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحهقلت وشن ع في خطبته على من يشتر  مدع المعاصدرة اللقدي 
انه يريد البخاري، وال اهر أنه يريدد علدي بدن المدديني، فإنده يشدتر  ذلدك فدي أصدل صدحة الحدديث، وأمدا  قيل:

 وقددد اشددتر  أبددو الم فددر ،لصددحة، ولالددن التددام ذلددك فددي كتابدده الصددحيحالبخدداري فإندده ال يشددترطه فددي أصددل ا
وقدال  ،ية عنه ُقبلت العنعنةوقال أبو عمرو الداني: ان كان معروفًا بالروا ،السمعاني مع اللقاء طول الصحابة

ولده: عدن قهدل هدو مثدل  ،اذا قدال الدراوي: أن فَلندًا قدالوقد اختلف األئمة فيما ، ناً القابسي: ان أدركه ادراالًا بي  
 قولده: عدن فدَلن؟ دون  ،أن فَلندًا قدال :ه؟ أو يكون قولدهفيكون محمواًل على االتصال، حتى يثبت خَلف فَلن،

صدديغة اتصددال،  (عددن)وأبددو بكددر البرديجددي، فجعلددوا  ل ويعقددوب بددن أبددي شدديبةكمددا فددر، بينهمددا أحمددد بددن حنبدد
وذهدب الجمهدور الدى أنهمدا سدواء فدي كونهمدا  ،قال كذا في حكدم االنقطدا  حتدى يثبدت خَلفدهأن فَلنًا  :وقوله

وقدد حكدى ابدن عبدد البدر اإلجمدا  علدى أن ، وممن نص على ذلك مالك بن أندس ،ابن عبد البر هقال ،متصلين
-ول هللا قال رس، أو -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا  :صل بالصحابي، سواء فيه أن يقولاد المتاإلسن

 .-صلى هللا عليه وسلم-عت رسول هللا سمأو  ،-صلى هللا عليه وسلم
اذا أسند الراوي ما أرسله  يدره، فمدنهم مدن قددح فدي عدالتده بسدبب ذلدك، فيما  اهاهنوبحث الشيخ أبو عمرو 

ند المخددالف لدده أحفددظ مندده أو أالثددر عددددًا، ومددنهم مددن رجددح بددالالثرة أو الحفددظ، ومددنهم مددن قبددل المسدداذا كددان 



عددن  ىه الددى الفقهدداء واألصددوليين، وحكدداوصددححه الخطيددب وابددن الصددَلح، وعددا  ،مطلقددًا، اذا كددان عددداًل ضددابطاً 
 لبخاري أنه قال: الايادة من الثقة مقبولة.ا

لمررؤنن، السررند المعررنعن: مررا يقررول فيرره الررراوي: فررالن عررن فررالن عررن فررالن.. هنررا حكررم االحتجرراج بالسررند المعررنعن وا
الررخ، والمررؤنن مررا يقررول فيرره: أن فالنررًا قررال، فمررنهم مررن يررزعم أن مررا لررم يصرررح فيرره بالتحررديث أو بالسررماع ال يحكررم 
ن باتصاله، حتى يقول: حدثنا وسمعت، حتى قال بعضهم: كل حديث ليس فيه حدثنا وسمعت فهو خل وبقرل، لكر

جمهررور العلمرراء علررى أن اإلسررناد المعررنعن محكرروم لرره باالتصررال وفرري حكمرره المررؤنن، شررريطة أن ال يكررون الررراوي 
موصوفًا بالتدليس، والخالف جاٍر بينهم في اشتراط ثبروت اللقراء أو االكتفراء بالمعاصررة، اشرتهر النقرل عرن اإلمرام 

والسماع من الراوي ولو مرة واحدة، ومسلم فري صردر  وعلي بن المديني اشتراط ثبوت اللقاء -رحمه هللا-البخاري 
الصررحيح أطررال الكررالم فرري تفنيررد هررذا القررول والتشررنيع علررى قائلرره بألفرراٍظ قويررة جرردًا حتررى اسررتبعد بعضررهم أن يكررون 

 المراد البخاري أو علي بن المديني. 
لقاء، وأمرا اإلمرام مسرلم فقرد وعلى كل حال ال يوجد تصريح سواء كان من البخاري أو علي بن المديني باشتراط ال

صرح بأن المعاصرة كافية، وال شك أنه يشكل على اشتراط ثبوت اللقاء أن أهل العلرم فري ترراجم الررواة ال ينصرون 
نما يقولون: روا عن فرالن وفرالن وفرالن.. الرخ، وهرذا اإلشركال نظيرر اإلشركال النراتج  على أنه لقيه أو لم يلقه، وا 

و قرررول الجمهرررور، إذا اختلرررف فررري الرررراوي جرحرررًا وتعررردياًل اشرررترطوا تفسرررير الجررررح، عرررن اشرررتراط تفسرررير الجررررح، وهررر
يقولون: كتب التراجم ليس فيها تفسير اإلنكار، بل أهل العلم يكتفون بالنقل عن األئمة بأن فالنرًا ضرعيف، وفرالن 

ن ننظررر كتررب فيرره كررذا، وفررالن سرريء الحفررظ، هررذا فيرره تفسررير، لكررن ضررعيف؟ مررا فيرره تفسررير، فعلررى هررذا ينبغرري أ
التراجم حتى يفسر الجرح، ونهمرل كترب مرن يعتنري برذكر الشريوخ والتالميرذ حترى يرنص علرى أنره ثبرت لقراء الرراوي 
ن كران مرنهم  لمن روا عنره، وهرذا مشركل، ال شرك أنره اسرتفاض النقرل عرن اإلمرام البخراري اشرتراط ثبروت اللقراء وا 

في صحيحه لم يخرج إال عمن ثبت لقاؤه لمن يقول أن البخاري  -صحيح البخاري –من يخص ذلك في صحيحه 
 روا عنه، وال يشترط ذلك في أصل الصحة خالفًا لعلي بن المديني. 

على كل حال مذهب اإلمام مسلم من حيث العمل، والعمل جاٍر عليره، وأطرال فري نصرره والتشرديد علرى المخرالف 
ألن أكثررر األحاديررث ال توجررد مرويررة إال  حتررى رمرراه بأنرره يحرراول الطعررن فرري السررنة، الررذي يخررالف ويشررترط اللقرراء؛

بالعنعنة، ولم يذكر أن الراوي ثبت لقاؤه لمن روا عنه، وي ذكر أن أول من صرح بأن المراد البخراري أو علري برن 
المررديني هررو القاضرري عيرراض فرري إكمررال المعلررم شرررح صررحيح مسررلم، وهررذا فرري رسررالة طبعررت أخيرررًا لررم أتمكررن مررن 

 اإلطالع عليها.
 معررررررررررررررررررررررنعٍن سررررررررررررررررررررررلم   وصررررررررررررررررررررررححوا وصررررررررررررررررررررررل

 

 مرررررررررررررررررررررن دلسرررررررررررررررررررررة راويررررررررررررررررررررره واللقرررررررررررررررررررررا علرررررررررررررررررررررم   
 

هذا القول األول: أنه ال بد من ثبوت اللقاء، وهو الذي قررره ابرن الصرالح والحرافظ العراقري وجمرع مرن أهرل العلرم، 
هذا القول الثاني وهرو قرول اإلمرام مسرلم والرذي نصرره فري مقدمرة الصرحيح أنره ال يشرترط اللقراء، تكفري المعاصررة، 

استحالة اللقاء، يعني مع إمكران اللقراء، أمرا إذا عرفنرا أن شرخص عراش فري أقصرى المشررق وا خرر  لكن مع عدم
فري شررح البخراري أن العلمراء  -رحمه هللا-في أقصى المغرب فال يحكم له باالتصال، لذا ذكر الحافظ ابن رجب 

وا خررر عرراش بررالمغرب ولررم يحكمررون باالنقطرراع بتبرراين البلرردان، يعنرري إذا عرررف أن هررذا الررراوي عرراش بالمشرررق 



يعرف أنهما حجا في سنٍة واحدة، هذا الرذي يغلرب علرى الظرن أنهمرا مرا لقيرا أحردهما ا خرر، والسرماع حينئرٍذ غيرر 
 متأكد. 

على كرل حرال العمرل جراٍر علرى قرول مسرلم، لكرن هرل يثبرت القرول ا خرر عرن اإلمرام البخراري ولرو فري صرحيحه؟ 
فري تاريخره الكبيرر يعتنري  -رحمه هللا-في رواة الصحيح، اإلمام البخاري  محل تأمل، يحتاج إلى مزيد من البحث

بررذكر السررماع، سررماع فررالن مررن فررالن، وبررذكر اللقرراء فررالن أو فررالن، المقصررود أنرره يهررتم بهررذه المسررألة، لكنرره لررم 
يصرررح وال فرري موضررٍع واحررد أنرره يشررترط، والنقررل عنرره مسررتفيض؛ ألنرره شرررط عنررده، كمررا أنرره شرررط عنررد علرري بررن 
المرديني فيمررا نقلرره أهررل العلررم، والمسرألة كمررا قررال اإلمررام مسررلم: مررا عررف أن العلمرراء توقفرروا بتصررحيح حررديث بسررنٍد 
معنعن إال إذا عرف راويه بالتردليس، فرإذا سرلم الرراوي مرن وصرمة التردليس فإنره يحكرم لره باالتصرال، والغريرب فري 

توجرد عنرد أحرد إال معنعنرة، ووجره الغرابرة أن اإلمرام ضرب أمثلرة بأحاديرث ال  -رحمه هللا-األمر أن اإلمام مسلم 
مسلم خرجها في صحيحه بصيغة التحديث، ليست معنعنة، خرج األحاديرث فري صرحيحه بصريغة التحرديث، ونبره 
على ذلك ابن رشيد في كتابره )السرنن األبرين( وهري معروفرة، األحاديرث فري مقدمرة صرحيح مسرلم نبره عليهرا وهري 

حال الخطأ ال يسلم منه أحد، والنسيان من يعررا عنره، قرد يقعرد قاعردة ثرم تنخررم  مخرجة في صحيحه، وعلى كل
 فيما بعد، وهللا المستعان. 

:" قددال: مررنهم مررن يشررترط قرردرًا زائرردًا علررى مجرررد اللقرراء، يشررترطون الصررحبة أن يدركرره إدراكررًا بّينررًا مررثاًل، هنررا يقررول
مع البدراءة مدن  -اكتفى بالمعاصرة-ا، اذا تعاصرو أنه متصل محمول على السما  والصحيح الذي عليه العمل 

وصمة التدليس، وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ اجمدا  أهدل النقدل علدى ذلدك، وكداد ابدن عبدد البدر 
 . أن يدعي ذلك أيضًا"

أو -"قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشدنع فدي خطبتده علدى مدن يشدتر  مدع المعاصدرة اللقدي 
قيرل: إنره يريرد البخراري، نعرم، ادعري ذلرك، القاضري عيراض ومرن جراء بعرده حتى قيل انه يريد البخداري"،  -اللقاء

 كلهم تتابعوا على أنه يريد البخاري أو علي بن المديني. 
فإندده يشددتر  ذلدك فددي أصددل صددحة الحدديث، وأمددا البخدداري فإندده ال  ،"وال دداهر أنده يريددد علددي بددن المددينيقرال: 

، -رحمره هللا-هرذا كرالم مرن؟ الحرافظ ابرن كثيرر ولالن التام ذلك في كتابده الصدحيح"  ،يشترطه في أصل الصحة
 فهو مع من يرا أن البخاري يشترط اللقاء، ولو على أقل األحوال في صحيحه. 

ان كدان معروفدًا بالراويدة  :للقاء طول الصحبة، وقال أبدو عمدرو  الددانيوقد اشتر  أبو الم فر السمعاني مع ا"
 كل هذا قدر زائد على مجرد ثبوت اللقاء.  أدركه ادراالًا بينًا" ان :عنه قبلت العنعنة، قال القابسي

فيكون  هو مثل قوله: عن فَلن"وقد اختلف األئمة فيما اذا قال الراوي: أن فَلنًا قال: هل السند المؤنن: يقول: 
وهرذا تبرع فيره  "،؟عدن فدَلن :أن فَلندًا قدال دون قولده :محمواًل على االتصال حتى يثبت خَلفده، أو يكدون قولده

ابن الصالح، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي فجعلوا )عرن( صريغة اتصرال، 
 فه، يقول الحافظ العراقي:وقوله: )أن فالنًا قال كذا( في حكم االنقطاع حتى يثبت خال

............................................. 
 سرررررررررررررررررررررررووا وللقطرررررررررررررررررررررررع نحرررررررررررررررررررررررا البرديجررررررررررررررررررررررري

 
 
 

 وحكرررررررررررررررررررررم )أن( حكرررررررررررررررررررررم )عرررررررررررررررررررررن( فالجرررررررررررررررررررررل   
 
 

 حتررررررررررررررررى يبررررررررررررررررين الوصررررررررررررررررل فرررررررررررررررري التخررررررررررررررررريج  
 



 فالبرديجي يرا أنه في حكم المنقطع، لكن هل اإلمام أحمد يررا أن المرؤنن فري حكرم المنقطرع؟ ومثلره يعقروب برن
شرريبة؟ نقررل ابررن الصررالح أن أحمررد بررن حنبررل يرررا التفريررق ويعقرروب بررن شرريبة يرررا التفريررق، لكررن هررل كررالم ابررن 

صررلى هللا عليرره -الصررالح صررواب؟ اإلمررام أحمررد حكررم علررى حررديث محمررد بررن الحنفيررة عررن عمررار أنرره مررر بررالنبي 
 -صرلى هللا عليره وسرلم-لنبي حكم عليه باالتصال، وحكم علرى روايرة عرن محمرد برن الحنفيرة أن عمرارًا برا -وسلم

باالنقطررراع، هرررل سررربب ذلرررك اخرررتالف الصررريغة أو ال؟ ومثلررره يعقررروب برررن شررريبة؟ هرررل السررربب فررري اخرررتالف الحكرررم 
، قرال: -صرلى هللا عليره وسرلم-اختالف الصيغة؟ الطريق األول عن محمد بن الحنفية عن عمار أنره مرر برالنبي 

، قررال: -صرلى هللا عليرره وسرلم-فيرة أن عمررارًا مرر بررالنبي هرذا متصرل، طيررب. الطريرق الثرراني: عرن محمررد برن الحن
هذا منقطع، ال، ليس هذا مرّده اختالف الصيغة، بل السبب فري ذلرك أن محمرد برن الحنفيرة برالطريق األول يرروي 

، يررروي عررن عمررار، والقصررة حصررلت لعمررار مررع -صررلى هللا عليرره وسررلم-عررن عمررار قصررًة حصررلت لرره مررع النبرري 
 فهي متصلة.  -السالمعليه الصالة و -النبي 

وهررو لررم  -عليرره الصررالة والسررالم-الطريررق الثرراني: يحكرري محمررد بررن الحنفيررة قصررة حصررلت بررين عمررار مررع النبرري 
ال مررا هررو ظرراهر؟ فرري الطريررق األول محمررد بررن الحنفيررة  ال مررا ظهررر؟ الفرررق ظرراهر وا  يرردركها، فرررق، ظهررر الفرررق وا 

فهرو  -عليره الصرالة والسرالم-وقعرت لره مرع النبري  يحكي عن عمار وقد لقيه وسمع منه، يحكي عن عمار قصةً 
يحكيها عن صاحب الشأن؟ وفي الطريق الثاني محمد بن الحنفية يحكي قصًة لم يحضرها، ولذا قال: عن محمرد 

، يعني على سبيل المثال، أنتم في طبقتكم في الجملة لو -صلى هللا عليه وسلم-بن الحنفية أن عمارًا مّر بالنبي 
أدرك الشرريخ محمررد بررن إبرراهيم مررثاًل، صررحيح، يعنرري فرري الجملررة، جملرتكم مررا أدركرره، لكررن لمررا يقررول أقرول لكررم مررن 

أن الشريخ محمرد برن  -رحمره هللا-عن الشيخ عبد العزيز بن باز  -رحمه هللا-واحد منكم: عن الشيخ عبد العزيز 
مرنكم واحرد: حردث فرالن واحرد مرنكم، إبراهيم قال له كذا، هذا متصل ألنكم أدركتم الشيخ عبد العزيز، لكن لو قال 

أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال للشيخ ابن باز، ما أدرك القصة، فالفرق ظاهر، الفرق بين الصيغتين ظاهر، ولذا 
 قال الحافظ العراقي:

............................................. 
 

 كررررررررررررررررررررررررذا لررررررررررررررررررررررررره ولرررررررررررررررررررررررررم يصررررررررررررررررررررررررروب صررررررررررررررررررررررررروبه 
 
 

يعني ما أدرك المعنى الحقيقي لالختالف، الختالف الحكم، هو نظر نظررة عاديرة وهرو أن اخرتالف الحكرم بسربب 
اخررتالف الصرريغة؟ ال، سررببه أن محمررد بررن الحنفيررة حكررى قصررًة عررن صرراحب الشررأن فرري الطريررق األول فحكررم لرره 

ولم  -يعني ابن الصالح-ذا له باالتصال، وفي الطريق الثاني حكى قصًة لم يحضرها فهي منقطعة، ولذا قال: ك
)وحكررم أّن حكررم عررن -"وذهددب الجمهددور الددى أنهمددا سددواء يصرروب صرروبه: يعنرري مررا وقررف علررى حقيقررة األمررر، 

وقد حكى ابن عبد  ،قال ابن عبد البر: ومن نص على ذلك مالك بن أنس ،في كونهما متصلين -فالجلل سووا(
أو  ،-صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا  :البر اإلجما  على اإلسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول

هررذا متصررل؛ ألن  "-صددلى هللا عليدده وسددلم-أو سددمعت رسددول هللا  ،-صددلى هللا عليدده وسددلم-قددال رسددول هللا 
األداء أن يكون الراوي موصوف بالتدليس، ولريس  الصحابي بالنسبة لصيغ األداء يعني المحظور باختالف صيغ

، أو قال رسول هللا، أو سمعت -صلى هللا عليه وسلم-في الصحابة مدلس، فسواء قال الصحابي: عن رسول هللا 
 رسول هللا سواء. 



عمددرو  هاهنددا فيمددا اذا  وبحددث الشدديخ أبددو"هنرا تعررارض الوصررل واإلرسررال، ومثلرره تعررارض الوقرف والرفررع، يقررول: 
فمنهم من قدح في عدالتده بسدبب ذلدك، اذا كدان المخدالف لده أحفدظ منده أو أالثدر  ،د الراوي ما أرسله  يرهأسن

وصددححه  ،عددددًا، ومددنهم مددن رجددح بددالالثرة أو الحفددظ، ومددنهم مددن قبددل المسددنِّد مطلقددًا اذا كددان عددداًل ضددابطاً 
قال: الايادة من الثقة مقبولدة"،  وعااه الى الفقهاء واألصوليين، وحكى عن البخاري أنه ،الخطيب وابن الصَلح

وهذا سيأتي في زيادات الثقات، يأتي هذا البحث في النوع السابع عشر، على كل حال نشير إلى مسألة اخرتالف 
الوصررل مررع اإلرسررال، ومثلهررا اخررتالف الرفررع مررع الوقررف، إذا روي الخبررر مرسرراًل وروي مررن طريررٍق آخررر مسررند، أو 

عررًا، فمرنهم مرن يقررول: الحكرم لمررن وصرل ولمرن رفررع؛ ألن مرع مررن وصرل زيررادة روي موقوفرًا ومرن طريررٍق آخرر مرفو 
علم خفيت على من أرسل، والزيادة من الثقة مقبولة، وهذا كل فرع عما سيأتي في الكالم على زيادة الثقة، يقول: 

اإلرسرال  من وصل معه زيادة علم وزيرادة الثقرة مقبولرة، ومرنهم مرن يقرول: ال، الحكرم لمرن أرسرل ولمرن وقرف؛ ألن
هررو المترريقن، والوصررل مشرركوك فيرره، ومثلرره الوقررف والرفررع، الوقررف مترريقن والرفررع مشرركوك فيرره، وهررو الجررادة أيضررًا، 
وكثيرًا ما يقول الخطأ في سرلوك الجرادة، ولرذا مرنهج بعضرهم أنره إذا اختلفرت الجرادة مرع غيرهرا صرحح الغيرر تررك 

عن ابن عمر، أو مالك عن نافع عن ابن عباس يقول: الجادة، يعني لما يأتي الحديث من حديث مالك عن نافع 
ال، الصررواب عررن ابررن عبرراس؛ ألن الررراوي مررن كثررر مررا يسررمع مالررك عررن نررافع عررن ابررن عمررر ارتكررب هررذه الجررادة، 
والثاني لوال أنه متيقن ومتأكد ما طاوعه لسانه أن يقول: مالك عن نرافع عرن ابرن عبراس، هرذا مسرلك لربعض أهرل 

 ع أبي حاتم والدارقطني.العلم، ويستشف من صني
فالقول األول في تعارض الوصل مع اإلرسال: أن الحكم لمن وصل؛ ألن معه زيادة علم خفيت على من أرسل،  

القررول الثرراني: أن الحكررم لمررن أرسررل؛ ألن اإلرسررال هررو المترريقن والوصررل مشرركوك فيرره، والقررول الثالررث: أن الحكررم 
لره، والقرول الرابرع: أن الحكرم لألكثرر، إذا كران رواة اإلرسرال أكثرر لألحفظ، إذا كان أحردهم أحفرظ مرن ا خرر حكرم 

 حكم له، إذا كان رواة الوصل أكثر حكم لهم.
 واحكررررررررررررررررم لوصررررررررررررررررل ثقررررررررررررررررٍة فرررررررررررررررري األظهررررررررررررررررر  

 

 وقيرررررررررررررررررررررررررررل: برررررررررررررررررررررررررررل إرسررررررررررررررررررررررررررراله لألكثررررررررررررررررررررررررررررر   
 

الذي عليه األئمة المتقدمون أنه ال يحكم بحكم عام مضرطرد، فري كرل حرديث تعرارض فيره الوقرف واإلرسرال بقروٍل 
سلك باستمرار، ال، إنما يحكم لما ترجحه القرائن، ولذا تجدون في أحكام األئمة أنهرم لرم يسرلكوا مسرلكًا واحردًا فري ي

رجرح  -رحمره هللا-هذا، برل الواحرد مرنهم لريس لره طريقرة واحردة فري التررجيح، فعلرى سربيل المثرال، اإلمرام البخراري 
ع مررن وصررل زيررادة والزيررادة مررن الثقررة مقبولررة؟ مررع رجررح الوصررل، هررل ألن مرر ))ال نكرراح إال بررولي((وصررل حررديث: 

كررون مررن أرسررله كالجبررل، شررعبة وسررفيان ممررن أرسررل الحررديث، إنمررا رجررح الوصررل لقرررائن احتفررت برره، وتجدونرره فرري 
 بعض األحيان يرجح اإلرسال لقرائن احتفت باإلرسال. 

ن، ومثررل هررذه المسررألة مسررألة وعلررى هررذا لرريس فرري مثررل هررذه المسررألة قاعرردة مضررطردة يحكررم بهررا، بررل الحكررم للقرررائ
تعررارض الوقررف مررع الرفررع، يترررك الحكررم فيهررا للقرررائن، ولررذا تجرردون األئمررة ال يحكمررون بأحكررام عامررة مطررردة، لكررن 

هل نقول: ال تحكم في مثل هذه الحالرة؛ ألنرك لرم تصرل إلرى  -طالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يتمرن –الطالب 
ذا تأهلرت احكرم برالقرائن، واعررض حٍد تدرك فيه القرائن المرجحة؟ أو  نقول: اعتمد أي قول من األقوال للتمررين، وا 

عملك علرى أهرل العلرم، ليوضرحوا لرك مرا يحترف بأحرد القرولين مرن القررائن؟ هرذا هرو المطلروب، تتمررن علرى قواعرد 



المتقردمين،  المتأخرين فإذا تأهلت، وأقرك أهل العلرم، وشرهدوا لرك بأنرك أدركرت المرجحرات حينئرٍذ عليرك أن تحراكي
فري زيرادة الثقرة؛ ألنهرا فررع  -إن شراء هللا تعرالى-على كل حال هذه المسألة من المسائل الكبار، وسريأتي بسرطها 

 عنه.
 ما أحكم عليه، أقلد أهل العلم المتقدمين؟ ))ال نكاح اال بولي((: حديث طالب: من يقلد أحد األئمة يعني مثل
حاتم وأبا زرعة وتقلرد، تتررك أحمرد مرثاًل فري بعرض األحاديرث، حرديث رفرع تقلد البخاري مثاًل في وصله وتترك أبا 

رجررح الرفررع، خرجرره فرري صررحيحه،  -رحمرره هللا-اليرردين إذا قررام مررن الررركعتين، حررديث ابررن عمررر، اإلمررام البخرراري 
اإلمام أحمد رجح الوقف، أنه موقوف على ابن عمرر، تأخرذ بقرول مرن؟ ولرذلك بعرض طلبرة العلرم يقرول: مثرل هرذه 

كتب في مذهب أحمد ممرن ينفرر مرن التقليرد، يقرول: كيرف يقرول الحنابلرة: برأن مواضرع الرفرع ثالثرة والرابرع ثابرت ال
مرامهم يقرول: موقروف؟ الرراجح عنرد اإلمرام أحمرد أن  في صرحيح البخراري؟ هرل علرى الحنابلرة أن يقلردوا البخراري وا 

ديث مرفروع، فمرن تقلرد؟ تقلرد اإلمرام حديث ابن عمرر موقروف، والرذي رجحره البخراري وخرجره فري صرحيحه أن الحر
أحمد أو البخاري في مثل هذه الصورة؟ أو نقول: ما دمت في مرحلة التقليد خرج على قواعد المتأخرين، واعررض 
قولك على أقوال أهل العلم وأهل الخبرة ثم إذا تأهلت لست ملرزم بقرول أحرد، علرى أن ال تخررج علرى مجمروع أقروال 

كررن لررك النظررر فرري أقرروالهم، فترررجح مررا شررئت منهررا، أمررا تصررحح حررديث اتفقرروا علررى المتقرردمين، عررن مجمرروعهم، ل
 تضعيفه، وتضعف حديث اتفقوا على تصحيحه، ال.

لتصحيح والتضعيف، يصحح حديث أو يحسنه، واإلمام أحمد ممن يتصدر ل طالب: هذا صنيع بعم المترخرين
ال يصح، يعني أجمع العلماء المتقدمين على تصحيحه، وسبب هذا أنده يمشدي علدى  :منكر، البخاري قال :قال

 قواعد المترخرين.
نقول: إذا تأهل له أن ينظر في أقوال المتقدمين، وله أن يحكم بالقرائن فيحاكي المتقدمين، لكن قبل التأهل له أن 

، موجرودة، لكرن علرى سربيل المثرال حرديث يتمرن على قواعد المتأخرين؛ ألنها منضبطة ومحررة ومتقنرة فري كتربهم
ابررن عمررر، أراد طالررب علررم يحكررم بررالقرائن كيررف يحكررم؟ اإلمررام أحمررد وهررو إمررام هررذا الشررأن، إمررام السررنة، يقررول: 
الحديث موقوف، والبخاري يقول: مرفوع، فهل ترفع يديك إذا قمت من الركعتين أو ما ترفع؟ بهرذا نبرين أن الكترب 

ن كان فيه -كتب الفقه- ا شيء الراجح خالفه، لكن ما وضعت عبث، قد يقول قائل مثاًل الحجاوي في الرزاد أو وا 
غيررره حينمرررا يرررذكر أن المواضرررع ثالثرررة، البخررراري موجرررود ومترررداول يعنرري مرررا اطلرررع علرررى البخررراري؟ فيررره الرفرررع فررري 

مام ما قال ما تلقراء نفسره، يعنري رجرح أن الخبرر موقروف، وا   ال فهرو أتبرع النراس، الموطن الرابع، إمام قال بهذا، وا 
 وأشد الناس اتباعًا للسنة، اإلمام أحمد.

أن الواحد ما يخدرو عدن مجمدو  كدَلم المتقددمين، سدبب سدؤالي لمداذا بعدم المصدححين  :طالب: يا شيخ قلتم
يصحح حديث أو يحسن حديث كدل  -هللا يرحمه-شيخ األلباني الوالمضعفين يخرجون عن هذا المجمو ؟ مثل 

 ؟معينتوجه و يف، هل له ن ر معين األئمة على التضع
، والشريخ كمرا نعلرم مرن طريقتره أنره يرقري الحرديث مرن -رحمره هللا-على كل حال الشريخ يعتنري بقواعرد المترأخرين 

ن كان بعضها ال تصلح للترقية، وعلى كل حرال هرو إمرام فري هرذا البراب، هرو إمرام ومجردد فري  مجموع الطرق، وا 
 .هذا الباب، رحمه هللا رحمًة واسعة



 التدليس طويل، لكن مشكلته إن بقي للغد يأخذ وقت؟ ربع ساعة؟ ياهلل هات هات
 (المدلس: النو  الثاني عشر)

قدد يروي عمن لقيه ما لدم يسدمع منده، أو عمدن عاصدره ولدم يلقده، موهمدًا أنده  والتدليس قسمان: أحدهما: أن
فقيدل لده:  ،ندة، فقدال: قدال الاهدري كدذاُعييْ  ا عندد سدفيان بدنِّ بدن َخْشدرم: كندعلدي ومدن األول قدول ، سمعه منده

لتددليس جماعدة مدن اوقدد كدره هدذا القسدم مدن ، أسمعت منه هذا؟، قال: حدثني به عبد الراا، عن معمر عنده
، الدي مدن أن أدلدس وكان شعبة أشد الناس انكارًا لذلك، ويدروى عنده أنده قدال: ألن أاندي أحدب   ،العلماء وذموه

د، وقدال الشدافعي: التددليس أخدو الالدذب، على المبالغة والاجرمنه قال ابن الصَلح: وهذا محمول  ا  ومدن الحف 
ن أتدى بلفدظ االتصدال، ولدو لدم يعدرف أنده  من جرح من عرف بهدذا التددليس مدن الدرواة، فدرد روايتده مطلقدًا، وا 

 .-رحمه هللا-دلس اال مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي 
، مدا أتدى فيده بلفدظ محتمدل فيدرد رح فيه بالسما  فيقبدل، وبدينالتفصيل بين ما ص قال ابن الصَلح: والصحيح

 .و يرهم ألعمش وقتادة وهشيم  اين و كالسفيانَ  عة من هذا الضرباقال: وفي الصحيحين من حديث جم
و اية التدليس أنه نو  من اإلرسال لما ثبت عنده، وهو يخشدى أن يصدرح بشديخه فيدرد مدن أجلده، وهللا  قلت:
 أعلم.
ألمدره،  ثاني من التددليس: فهدو اإلتيدان باسدم الشديخ أو كنيتده علدى خدَلف المشدهور بده، تعميدةً لقسم الاوأما 

كره، كما اذا كان أصغر سنًا منده، أو نداال يُ  وتوعيرًا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختَلف المقاصد، فتارةً 
مدن هدم أنده رجدل آخدر و حالده، أو أعدرف يحدرم، كمدا اذا كدان  يدر ثقدة فدلسده لدئَل يُ  الرواية، ونحو ذلك، وتدارةً 

عن أبي بكر بن أبي داود فقدال: حددثنا  وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ ، الثقات على وفف اسمه أو كنيته
نسبه الدى  مد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سندوعن أبي بكر مح عبد هللا بن أبي عبد هللا،

 في مصنفاته.من التدليس بن الصَلح: وقد كان الخطيب لهجًا بهذا القسم قال أبو عمرو ، وهللا أعلم ،له جد  
التدليس أو المدلس اسم مفعول من الدلس، بفتحتين، اختالط الظالم، وعرف في االصطالح بأنره مرا أخفري عيبره 

 على وجه يوهم أنه ال عيب فيه، فالتدليس إخفاء عيٍب في اإلسناد على وجه يوهم أنه ال عيب فيه. 
هررذا مررا فعلرره ابررن الصررالح فرري علرروم الحررديث، وزاد الحررافظ العراقرري قسررمًا ثالثررًا، وهررو  "والتدددليس قسددمان"ل: يقررو 

ترردليس التسرروية، وأوصررلها الحررافظ ابررن حجررر إلررى خمسررة أقسررام: فررزاد ترردليس القطررع وترردليس العطررف، فعلررى هررذا 
 لقطع، تدليس العطف.تكون األقسام: تدليس اإلسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، تدليس ا

موهمًا أنه سدمع  ،"والتدليس قسمان: أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه
، هذا القسم األول، أن يروي عمن لقيه ما لرم يسرمعه منره، أو عمرن عاصرره ولرم يلقره موهمرًا أنره سرمعه منره، منه"

هذا تعريف ابرن الصرالح، لكنره متعقرب، علرى هرذا التعريرف ال فررق برين التردليس واإلرسرال الخفري، الرراوي لره مرع 
يكون الراوي قرد لقري مرن روا عنره، أن من يروي عنه أربع حاالت: أن يكون الراوي قد سمع ممن روا عنه، أن 

يكون الراوي قد عاصر من روا عنه، الصورة الرابعرة: أن تنتفري المعاصررة، يرروي عرن شرخٍص لرم يعاصرره، فرإذا 
ذا روا الرراوي عمرن  روا الراوي عرن شرخٍص سرمع منره مرا لرم يسرمعه منره، بصريغة موهمرة، هرذا تردليس اتفاقرًا، وا 

همة هرذا أيضرًا تردليس عنرد جمراهير العلمراء، إذا روا الرراوي عمرن عاصرره فقرط لقيه ما لم يسمعه منه بصيغٍة مو 



نما هو اإلرسال الخفي، هذا هو اإلرسال الخفي، إذا روا الراوي  معاصرة بصيغة موهمة هذا ليس من التدليس، وا 
االنقطراع عمن لم يعاصرره بصريغٍة موهمرة بعرن مرثاًل، هرذا لريس مرن التردليس، وال مرن إرسرال الخفري، برل هرو مرن 

ن شّذ بعضهم وألحقه بالتدليس، كما ذكره ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، وعلى هذا قول الحافظ ابرن  الظاهر، وا 
كثيررر تبعررًا البررن الصررالح أن يررروي عمررن لقيرره مررا لررم يسررمعه منرره أو عمررن عاصررره، ال، نقررول: عمررن سررمعه مررا لررم 

اصرة تخرج، تبقى هذه الصرورة لمرسرال الخفري، وال برد أن يسمعه منه، أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه، تبقى المع
تكررون الصرريغة موهمررة مثررل )عررن( و)أّن( و)قررال( ألنرره لررو صرررح بالتحررديث فرري خبررر لررم يسررمعه منرره، مررا كفررى أن 

 يقال: مدلس، نقول: كذاب. 
منده هدذا؟  "من األول قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الاهري كذا، فقيل لده: أسدمعت

، سرفيان برن عيينرة لرم يسرمعه مرن الزهرري، إنمرا سرمعه عنره بواسرطة "عنده قال: حدثني به عبد الراا، عن معمدر
"وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذمدوه، وكدان عبد الرزاق عن معمر، يعني بواسطة اثنين، 

ال قال "لذلك انكاراً شعبة أشد الناس  "ألن أاندي أحدب  الدي مدن كلمات ال تليق به، حتى قال:  من أجل التنفير، وا 
"وهدذا الزنرا أمرره شرديد، لكرن هرذا مبالغرة فري التنفيرر والتشرديد فري التنفيرر عنره، كمرا قرال ابرن الصرالح:  أن أدلس"

التدليس أخدو الالدذب، ومدن الحفدا  : -نقاًل عن شعبة أيضاً -محمول منه على المبالغة والاجر، وقال الشافعي 
ن أتددى بلفددظ االتصددال"،  ،مددن عددرف بهددذا التدددليس مددن الددرواة فددرد روايتدده مطلقدداً  مددن جددرح ن قررال: وا  يعنرري وا 

، لكرن الرذي اعتمرده أهرل "ولو لم يعرف أنده دلدس اال مدرًة واحددة كمدا قدد ندص عليده الشدافعي"حدثني، وسرمعته، 
لتدليس، أو لكرونهم ال يدلسرون إال العلم أن المدلسين على طبقات، فمنهم من احتمل األئمة تدليسه، إما لقلة هذا ا

عررن ثقررات، أو إلمررامتهم، ومررن الرررواة مررن لررم يحتمررل األئمررة تدليسرره، فلررم يقبلرروا مررن روايرراتهم إال مررا صرررحوا فيرره 
بالتحديث، ومن الرواة من ال يقبلوا منه ولو صرح بالتحديث النضمام أمٍر آخرر مرن وجروه الضرعف إلرى التردليس، 

 ما يقبل؛ ألنه ضعيف ألمٍر آخر غير التدليس. فالضعيف ولو صرح بالتحديث 
قدال على كل حال المدلسرون علرى مراترب وعلرى طبقرات بّينهرا أهرل العلرم، العالئري، الحرافظ ابرن حجرر، وغيررهم، "

قدال  ،فيدرد مدا أتدى فيده بلفدظ محتمدل بدينفيقبل، و  التفصيل بين ما صرح فيه بالسما  والصحيحابن الصَلح: 
 .جماعة من هذا الضرب كالسفيانين واألعمش وقتادة وهشيم و يرهم"وفي الصحيحين من حديث 

 وفرررررررررررررررررررري الصررررررررررررررررررررحيح عرررررررررررررررررررردة كرررررررررررررررررررراألعمش  
 

 وكهشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريٍم بعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررده وفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتش   
 

أقصررد حررديث المدلسررين موجررودة فرري الصررحيحين، لكنهررا محمولررة علررى االتصررال، مررنهم مررن يقررول إحسررانًا للظررن 
بالشيخين، ومنهم من يقول: أنها وجدت متصلة بطرق أخرا، على كل حرال الصرحيحان قرد تلقيرا برالقبول، ولريس 

 ألحٍد أن يضعف بسبب تدليس، أو بسبب عنعنة.  
، نعرم، الرراوي أسرقط بينره وبرين مرن روا عنره و اية التدليس أنه نو  من اإلرسدال""قلت: يقول الحافظ ابن كثير 

، نعررم إذا كرران وهللا أعلددم" ،وهددو يخشددى أن يصددرح بشدديخه فيددرد مددن أجلدده ،"لمددا ثبددت عندددهراوي، مررن اإلرسررال 
الشيخ ضعيف فأسرقطه مرن أجرل أن يرروج الخبرر، هرذا يرذم ذم شرديد، لكرن إذا كران الباعرث لره مرن الشريخ صرغير 
السن مثاًل، ويخشى أنه لو حدث عن شريخ صرغير السرن والنراس بحاجرة إلرى مثرل هرذا الحرديث فراألمر أخرف، أو 

ن في تدليس الشيوخ، على ما سيأتي، هناك تدليس وهو تكرر اسمه كثيرًا ويريد أن ينوع بالعبارة وهذا أكثر ما يكو 



شررر أنررواع الترردليس: ترردليس التسرروية، وهررو أن يررروي حررديثًا عررن ضررعيٍف بررين ثقتررين، وهررذان الثقترران لقرري أحرردهما 
ا خر، لكن هذا الثقة يروي عن الثقة بواسطة ضعيف، فيأتي المردلس تردليس التسروية فيسرقط الضرعيف، فرالواقف 

، والنراظر فيره يررا األول ثقرة، ولريس بمردلس، ومرا فري احتمرال يكرون سرقط منره أحرد يرويره عرن على هذا الحديث
ثقررة فيكررون صررحيح، وهررو مررا يرردري أن ممررن جرراء بعررده ممررن وصررف بترردليس التسرروية أسررقط هررذا الضررعيف بررين 

ل فيسررتوي الثقتررين، فيسررقط الضررعيف الررذي فرري السررند ويجعررل السررند عررن شرريخه الثقررة عررن الثقررة الثرراني بلفررٍظ محتمرر
اإلسناد، بعضهم يسمي هذا النروع تجويرد، جرود اإلسرناد، جعرل كرل مرا فيره أجرواد وحرذف األدنيراء، ولريس مرن هرذا 
النوع أن يروا الحديث عن شيخين ثقٍة وضعيف فيسقط الضعيف ويبقى الثقة، يعني إذا روا الحديث عن اثنين، 

يكفينررا زيررد، هررذا ال يسررمى ترردليس، هررذا فعلرره  زيررد وعمرررو، زيررد ثقررة وعمرررو ضررعيف، قررال: مررا لنررا حاجررة بعمرررو
البخاري، روا حديث عن مالك وابن لهيعة أسقط ابن لهيعة إيش يصير؟ بقي مالك نجم السنن يكفري، فلريس مرن 

 هذا النوع. 
وتدلس التسروية شرر أنرواع التردليس، وال يكفري فيره أن يصررح الموصرول بتردليس التسروية بالتحرديث مرا يكفري حترى 

ة السند للتحديث؛ ألنه ما من ثقتين إال ويتحمل أن يكون أسرقط بينهمرا واحرد، فرإذا صررح بالتحرديث يصرح في بقي
 في جميع طبقات السند انتهى. 

من أنواع التدليس تدليس القطع: وهو أن يسقط الراوي اسرم الشريخ الرذي سرمع الحرديث منره مباشررة، مقتصررًا علرى 
يسرركت، ثررم يقررول: فررالن وفررالن، موهمررًا أنرره سررمع منهمررا وهررو لرريس  ذكررر أداة الروايررة فيقررول: حرردثنا أو سررمعت ثررم

كذلك، يقول: حدثنا أو سمعت ثم يسكت، يقطرع الكرالم ثرم يقرول: فرالن وفرالن، يروهم برذلك أن فرالن وفرالن حردثاه 
بالصيغة السابقة، ولريس األمرر كرذلك، مرن أنرواع التردليس هنرا يقرول فرالن وفرالن، يقطرع الكرالم برين صريغة األداء 

بين الراوي، لكن لو لم يأت بصيغة األداء أصاًل، يقرول: فرالن عرن فرالن عرن فرالن، كمرا يفعلره النسرائي بالنسربة و 
لشيخه الحارث بن مسكين، بدون أخبرنرا الرذين طبعروا كتابره ألحقروا أخبرنرا جريرًا علرى العرادة، ومشريًا علرى العرادة، 

 لنوع. الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع ليس من هذا ا
من أنواع التدليس تدليس العطف: يروي عرن شريخين مرن شريوخه مرا سرمعاه مرن شريٍخ اشرتركا فيره، وقرد يكرون هرو 
سررمع مررن أحرردهما دون ا خررر، فيقررول: حرردثني زيررد، ثررم يقررول: وعمرررو، أي وعمرررو غيررر مسررموع منرره، وهررذا فعلرره 

 خٍص مسموع له، ويقدر خبر. هشيم، فعله هشيم، يسمى تدليس العطف، يعطف شخص غير مسموع له على ش
من أنواع التدليس وهو مشهور جدًا وهو مستعمل، حتى عند أهل العلم تدليس الشيوخ، يسمي شيخه بما ال يعررف 
به، أو يكنيه بكنية لم يشتهر بها، اإلمام أحمد حدثني أبو صالح ابن هالل ابن الشيباني، ينسبه إلى جده، ويكنيه 

"علدى خدَلف هللا مع أن صالح أكبر لكن هو اشتهر بهذا... هذا تردليس الشريوخ  بما ال يعرف، معروف بأبي عبد
حكمرره يختلررف  المشددهور بدده تعميددًة ألمددره، وتددوعيرًا للوقددوف علددى حالدده، ويختلددف ذلددك بدداختَلف المقاصددد"،

باختالف المقاصد، إذا كران مقصرد المردلس أن يرروج علرى السرامع حرديثًا رواه عرن ضرعيف، لرو صررح بره لرم يررج 
 ذا الخبر، هذا قادح، لكن إذا كان قصده التفنن في العبارة خشية أن يرد لصغر الراوي مثاًل فهذا أمره أخف. ه

 فشررررررررررررررررررررررررررررررررررره للضررررررررررررررررررررررررررررررررررعف واستصررررررررررررررررررررررررررررررررررغارا
 

 وكالخطيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروهم اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتكثارا 
 

 



"فتارًة يكره كما اذا كان أصغر سنًا منه أو ناال الرواية أو نحو ذلك، وتارة يحرم كمدا اذا كدان  يدر ثقدة  فدلسده 
ئَل يعرف حاله، أو أوهم أنه رجدل آخدر مدن الثقداة علدى وفدف اسدمه أو كنيتده، مثدل لده لمدا رواه أبدو بكدر بدن ل

ود، فقدال: حددثنا عبدد هللا بدن أبدي عبدد هللا، وعدن أبدي بكدر رئ المعدروف عدن أبدي بكدر بدن أبدي دامجاهد المقد
"، ثرم قررال وهللا أعلددم -بعيرد– محمدد بدن حسددن النقداش المفسددر فقدال: حدددثنا محمدد بددن سدند نسددبة الدى جددد  لده

يقلرب الشريخ الواحرد علرى خمسرة "وكان الخطيب لهجًا بهذا القسم فدي مصدنفاته"، الشيخ أبو عمرو بن الصالح: 
وجوه، أحيانًا يكنيه، وأحيانًا يسميه، وأحيانًا يهمل اسمه، وأحيانًا ينسبه إلرى جرده، وأحيانرًا إلرى مهنتره، وأحيانرًا إلرى 

 حال الخطيب يصنع هذا في مصنفاته كثيرًا، وهللا أعلم. بلده وهكذا، على كل 
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير )

 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
مام المرسلين، نبينرا محمرد عليره وعلرى آلره أفضرل  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا 

 الصلوات وأتم التسليم، أما بعد:
ياه والمسلمين أجمعين رحمنا هللا-فيقول المؤلف   .-وا 

 )النو  الثالث عشر: الشاذ(
 قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو  يُره.

وقددد حكدداه الحددافظ أبددو يعلددى الخليلددي القاوينددي عددن جماعددة مددن الحجدداايين أيضددًا، قددال: والددذي عليدده حفددا  
ما ليس له اال اسناد واحد، يشذ به ثقة أو  ير ثقة، فُيتوقف فيما شدذ بده الثقدة، وال يحدتج الحديث: أن الشاذ 

به، ويرد ما شذ به  ير الثقة، وقال الحاالم النيسابوري: هو الذي ينفدرد بده الثقدة، ولديس لده متدابع، قدال ابدن 
مة، وعنه محمد بن ابدراهيم الصَلح: ويشكل على هذا حديث: )األعمال بالنيات( فإنه تفرد به عمر، وعنه علق

 التيمي، وعنه يحيى بن سعيد األنصاري.
قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال: انه رواه عنه نحو من مائتين، وقيل أايد من ذلك، وقد ذكر له 

 ابن مْندة متابعات  رائب، وال تصح، كما بسطناه في مسند عمر، وفي األحكام الالبير.
نهدى عدن  -صدلى هللا عليده وسدلم-د هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر: أن رسدول هللا قال: وكذلك حديث عب

دخدل مكدة  -صدلى هللا عليده وسدلم-بيع الوالء وعن هبته، وتفدرد مالدك عدن الاهدري عدن أندس: أن رسدول هللا 
وقدد قدال وعلى رأسه المِّغفر، وكل مدن هدذه األحاديدث الثَلثدة فدي الصدحيحين مدن هدذه الوجدوه المدذكورة فقدم، 

مسلم للاهري: تسعون حرفًا ال يرويها  يره، وهذا الذي قال مسلم عن الاهري من تفرده برشياء ال يرويها  يره 
يشاركه في ن يرها جماعة من الرواة، فدإن الدذي قالده الشدافعي أواًل هدو الصدواب: أنده اذا روى الثقدة شديئًا قدد 

ن ذلك أن يروي الثقة ما لم يرو  يره، بل هو مقبدول اذا خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس م
كان عداًل ضابطًا حاف ًا، فإن هذا لو ُرد لُردت أحاديدث كثيدرة مدن هدذا الدنمم، وتعطلدت كثيدر مدن المسدائل عدن 
الدالئل، وهللا أعلم، وأما ان كان المنفرد به  ير حافظ، وهو مع ذلك عدٌل ضدابم فحديثده حسدن فدإن فقدد ذلدك 

 وهللا أعلم. فمردود،
: النرروع الثالررث عشررر: الشرراذ، الشرراذ، اختلررف فيرره أهررل العلررم فررأطلقوه بررإزاء أمررور، أطلقرروه -رحمرره هللا تعررالى-يقررول 

على المخالفة من غير نظٍر في الراوي، وأطلقوه على التفررد، وأطلقروه علرى تفررد الثقرة، وأطلقروه أيضرًا علرى التفررد 
فهنرا قيردان: أن يكرون : هو أن يروي الثقة حدديثًا يخدالف مدا روى النداس" "قال الشافعيمع قيد المخالفة، يقول: 

أي مررن الشررذوذ أن يتفرررد الررراوي مررن غيررر  "ولدديس مددن ذلددك"الررراوي ثقررة، وأن يخررالف هررذا الثقررة مررا روا النرراس، 



رد عررن مخالفررة، اللغررة تسرراعد قررول مررن يقررول: بأنرره مجرررد التفرررد؛ ألن األزهررري فرري تهذيبرره قررال: شررذ الرجررل إذا انفرر
 أصحابه، وكذلك كل شيٍء منفرد فهو شاذ. 

في حده للشذوذ: وهو أنه ما اجتمرع فيره األمرران: ثقرة الرراوي مرع قيرد المخالفرة  -رحمه هللا تعالى-اإلمام الشافعي 
يكرر في مواضع يقول: ألن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد في مواضع من كتبره،  -رحمه هللا تعالى-وهو 

كثير أولى بالحفظ من الواحد، هذا إذا تفرد فكيف إذا خالف؟ قول اإلمام الشافعي حكاه أبرو يعلرى الخليلري العدد ال
في اإلرشاد عن جماعة من الحجازيين وعن جمٍع من المحققين، قال: يعني الخليلري: والرذي عليره حفراظ الحرديث 

يرر ثقرة، فيتوقرف مرا شرذ بره الثقرة وال يحرتج بره، أن الشاذ ما ليس له إال إسناد واحد، يشذ بره الرراوي ثقرًة كران أو غ
يعني وال يرد مباشررة، ويررد مرا شرذ بره غيرر الثقرة، الخليلري مرا اشرترط المخالفرة، وال اشرترط أيضرًا ثقرة الرراوي، إنمرا 

 اشترط التفرد، كل تفرد شذوذ. 
ثقرة، هرو يقرول: هرو الرذي  الحاكم في معرفة علوم الحديث ما اشترط المخالفة، إنما اشرترط التفررد مرع كرون الرراوي 

 :-رحمه هللا تعالى-يتفرد به الثقة وليس له متابع، يقول الحافظ العراقي 
 وذو الشررررررررررررررررررررررذوذ مررررررررررررررررررررررا يخررررررررررررررررررررررالف الثقررررررررررررررررررررررة
 والحررررررررررررررراكم الخرررررررررررررررالف فيررررررررررررررره مرررررررررررررررا اشرررررررررررررررترط

  

 فيررررررررررررررررررررررررررره المرررررررررررررررررررررررررررال فالشرررررررررررررررررررررررررررافعي حققررررررررررررررررررررررررررره 
 وللخليلرررررررررررررررررررررررررري مفرررررررررررررررررررررررررررد الررررررررررررررررررررررررررراوي فقررررررررررررررررررررررررررط

 
 -ثقًة كان أو غير ثقة–لتفرد، )وللخليلي مفرد الراوي )والحاكم الخالف فيه ما اشترط( إنما اشترط ثقة الراوي مع ا

 فقط(.
يشرركل علررى قررول الحرراكم والخليلرري مررا فرري الصررحيحين مررن الغرائررب ممررا تفرررد برره بعررض الرررواة، كحررديث )األعمررال 

فرررد  ))كلمترران خفيفترران علررى اللسرران((بالنيرات( حررديث )النهرري عررن الرروالء وعررن هبترره( آخررر حرديث فرري الصررحيح: 
نقول: أن هذا شاذ؟ هل نسرتطيع أن نقرول: أن حرديث )األعمرال بالنيرات( شراذ؛ ألنره تفررد بره الرراوي مطلق، كيف 

الثقررة؟ وهررو شرراذ علررى قررولي الحرراكم والخليلرري؛ لكنرره لرريس بشرراذ علررى مررا قرررره وحققرره اإلمررام الشررافعي؛ ألنرره لرريس 
 بمخالف، وهكذا غرائب الصحيحين. 

عمرال بالنيرات( فإنره تفررد بره عمرر، عرن علقمرة، وعنره محمرد بررن قرال ابرن الصرالح: ويشركل علرى هرذا حرديث )األ
عليرره الصررالة -إبررراهيم التيمرري، وعنرره يحيررى بررن سررعيد، فرري أربررع طبقررات حصررل التفرررد، يعنرري لررم يررروه عررن النبرري 

، ولم يروه عرن عمرر إال علقمرة برن وقراص الليثري، ولرم يرروه -رضي هللا عنه-بإسناٍد يصح سوا عمر  -والسالم
إال محمررد بررن إبررراهيم التيمرري، ولررم يررروه عررن محمررد بررن إبررراهيم التيمرري إال يحيررى بررن سررعيد األنصرراري عررن علقمررة 

وعنه انتشر حتى قال: إنه روي من نحو سبعمائة طريق عن يحيى بن سرعيد، وهرذا حكراه شريخ اإلسرالم الهرروي، 
إلسررالم الهررروي، ابررن القرريم شرريخ اإلسررالم ابررن تيميررة يقررول: أنرره شرريخ اإلسررالم، ذكررر فرري بعررض كتبرره، قررال: شرريخ ا

ن كان عنده ما عنده من المخالفات، منهم مرن يقرول: أنره روي مرن مرائتي طريرق، ومرنهم مرن يقرول: أنره  يقوله، وا 
يشركك فري هرذه األعررداد، يقرول: أنرا أسررتبعد صرحة هرذا القرردر،  -رحمرره هللا-أكثرر أو أقرل، لكرن الحررافظ ابرن حجرر 

صت على جمع الطررق، طررق الحرديث فمرا قردرت علرى تكميرل المائرة، : حر -يقول الحافظ-وأن من بداية الطلب 
 مع أنه جمع طرق بعض األحاديث فبلغت أكثر من ذلك. 



على كل حال الحديث غريب، تفرد به عمر وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم وعنه يحيى برن سرعيد، فري أربرع 
))كلمتررران خفيفتررران علرررى ه، مطرررابق لررره: طبقرررات حصرررلت الغرابرررة المطلقرررة، مثلررره آخرررر حرررديث فررري الصرررحيح نظيرررر 

لم يروه إال أبو هريرة، ولم يروه عن أبي هريرة إال أبو زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، ولرم يرروه عنره  اللسان((
إال عمارة بن القعقاع، ولم يروه عنره سروا محمرد برن الفضريل وعنره انتشرر، المطابقرة تامرة برين أول حرديث وآخرر 

ف نقررول: أن تفرررد الثقررة شررذوذ؟ نعررم علررى قررول مررن يقررول: فرري الصررحيح مررا هررو صررحيح حررديث فرري الصررحيح، فكيرر
ن  شاذ، أما إذا قلنا: أن الشاذ مرن نروع الضرعيف فرال يمكرن أن نقرول بحراٍل مرن األحروال أن مجررد التفررد شرذوذ، وا 

ذ مررن نرروع ن الشررا: إشرراذ، أمررا إذا قلنرراسرراعدت اللغررة علررى ذلررك، لكررن إذا قلنررا: أن مررن الصررحيح مررا هررو صررحيح 
ن ساعدت اللغرة علرى ذلرك، لكرن إذا  ،ن مجرد التفرد شذوذ: إال يمكن أن نقول في حاٍل من األحوالفالضعيف  وا 

فقد وجرد فري الصرحيح مرا ينطبرق عليره حرد الشراذ حترى عنرد الشرافعي،  ،ن من الصحيح ما هو صحيح شاذ: إقلنا
 ح.ن فيه صحيح وأصة ما هنالك أن يكو من الراوي الثقة، يعني غاي ةما فيه مخالف

، واالختالف والخالف في اشتراط الحمالن، -عليه الصالة والسالم-على النبي  حديث جابر وقصة الجمل والبيع
رواه اإلمام البخاري في أكثر من عشرين موضعًا، وفي بعض المواضع ما يخالف بعض، فيها  ،نفي قدر الثم

ها ما يدل على أن الثمن أوقية، وفيه ما يدل على أنه أكثر وفيها ما يدل على عدمه، وفي ،ما يدل على االشتراط
لكن اإلمام البخاري يرجح وال مانع أن يخرج صاحب الصحيح المرجوح ، وهي مخرجة في الصحيح، من ذلك

 .لينبه عليه
"قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد فيقال: انه رواه عنه نحوًا من  :-رحمه هللا-يقول الحافظ ابن كثير  

"وقد ذكر له ابن منده يعني حتى أوصله أوصل العدة بعضهم إلى سبعمائة  ين، وقيل: أايد من ذلك"مائت
"وفي األحكام الالبير، وكذلك يعني في جمع المسانيد له  متابعات  رائب وال تصح، كما بسطناه في مسند عمر"

نهى عن بيع الوالء  -وسلمصلى هللا عليه -حديث عبد هللا بن دينار عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 
دخل مكة  -صلى هللا عليه وسلم-كحديث أنس أن رسول هللا  ،يعني وغير ذلك من غرائب الصحيح وعن هبته"

روا اإلمام  "وكٌل من هذه األحاديث الثَلثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقم"وعلى رأسه المغفر، 
نقل اإلمام مسلم، أو ذكر في صحيحه في الجزء الحادي عشر  ،ذكر اإلمام مسلم ،قال اإلمام مسلم ،مسلم

 يره، وهذا الذي قاله مسلم عن الاهري من تفرده برشياء "للاهري تسعون حرفًا ال يرويها قال:  (098)صفحة 
يقول لرواة له ما تفرد به من األحاديث، كل واحد من ا ال يرويها  يره يشاركه في ن يرها جماعة من الرواة"

 العراقي: الحافظ
 .ورد ما قاال" يعني الحاكم والخليلي"

 ورد مرررررررررررررررررررا قررررررررررررررررررراال بفررررررررررررررررررررد الثقرررررررررررررررررررة  
 وقررررررررررررررررررررول مسرررررررررررررررررررررلٍم روا الزهرررررررررررررررررررررري  

 

 كررررررررررالنهي عررررررررررن بيررررررررررع الرررررررررروال والهبررررررررررة   
 تسررررررررررررررررررعين فرررررررررررررررررررردًا كلهررررررررررررررررررا قررررررررررررررررررروي  

 

أنه ما رواه الثقة مع المخالفة، أنه إذا روا الثقة شيء  قد خالفه فيه الناس  :فالمرجح عند أهل العلم في حد الشاذ
ال إذا قلنا: إشاذ، يعني المردود، وهذا إذا قلناالهو ف ن : إن الشاذ من قسم الضعيف، نوع من أنواع الضعيف، وا 



ومنه ما هو ضعيف فاألمر فيه سعة، وأهل العلم أطلقوا الشذوذ بإزاء التفرد، ووجد  ،الشاذ منه ما هو صحيح
 .-إن شاء هللا تعالى-على ما سيأتي  ،بإزاء التفردإطالقهم الشذوذ بإزاء التفرد، ووجد أيضًا إطالقهم النكارة 

"بل هو المقبول اذا كان عداًل ضابطًا  ،، يعني كما قال الحاكم"وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروِّ  يره"
ألنه ال يوجد  حاف ًا، فإن هذا لو ُرد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمم، وتعطلت كثيٌر من المسائل عن الدالئل"

وهو  (األعمال بالنيات) :ا من األدلة إال ما كان من هذا النوع، كيف وقد بنيت القواعد واألصول على حديثله
ن : إاألمور بمقاصدها، النية شرط للعبادات كلها، فكيف نقول :يعني لو رد هذا الحديث قاعدة ؟حديث فرد

ن الشذوذ : إوجد بإزاء التفرد، لكن إذا قلناال شك أن إطالق الشذوذ  ؟شاذ لتفرد راويه (األعمال بالنيات) :حديث
ذا قلنا ال بد من قيد المخالفة، وأما إذا كان فن الشاذ من قسم الضعيف : إال يعني الضعف فاألمر فيه سعة، وا 

فابن الصالح له تفصيل ، وهو مع ذلك عدل  ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود ،المنفرد به غير حافظ
لمخالفة، التفرد مع عدم المخالفة فصل فيه ابن الصالح، إن كان عداًل ضابطًا متقنًا فحديثه في التفرد مع عدم ا

ن بعد عنه بعد عن حد الضبط واإلتقان فهو شاذ،  ن خف ضبطه وقرب من الضابط ففرده حسن، وا  صحيح، وا 
 ." من؟ ابن الصالح: "واختار-رحمه هللا تعالىي-ولذا يقول الحافظ العراقي 
 مرررررا لرررررم يخرررررالف أن مرررررنواخترررررار فررررري 

رررررررررد  أو بلرررررررررغ الضررررررررربط فصرررررررررحح أو بع 
 

 يقررررررررررب مرررررررررن ضررررررررربٍط ففررررررررررده حسرررررررررن 
 عنررررررررررررره فممرررررررررررررا شرررررررررررررذ فاطرحررررررررررررره ور د

 

 الح ألنه ما ذكر الفاعل؟ نعم؟وما يدرينا أن المراد به ابن الص ""واختار
 طالب:.......

  ؟ماذا يقول ،المقدمة كيف؟
 كقرررررررال أو أطلقرررررررت لفرررررررظ الشررررررريخ مرررررررا

 ج

 مرررررررررررراأريررررررررررررد إال ابررررررررررررن الصررررررررررررالح مبه 
 ج

ن الحافظ العراقي اصطالحه كل هذا يدل على أن المراد ابن الصالح، وبيّ  ،اختار :ومثله ،إذا قال: قال كقال،
 .، نعمفي مقدمته

 :النوع الرابع عشر: المنكرشرح: 
 ضابطاً  وهو كالشاذ ان خالف راويه الثقات فمنكر مردود, وكذا ان لم يكن عدالً النو  الرابع عشر: المنكر، "

ن ن : , وال يقال لهقبل شرعاً  اً حاف  اً ضابط وأما ان كان الذي تفرد به عدالً  ،لم يخالف فمنكر مردود وا  منكر, وا 
 ".قيل له ذلك لغة

وأن توجد  ،ما رواه الضعيف مخالفًا الثقات، فأن يكون الراوي ضعيفاً  :ه المحرر عند المتأخرين أنهالمنكر حد  
ذا روا الضعيف من غير مخالفة فاألمر أسهل مخالفة ليكون الخبر منكرًا، أما إذال ا كان الراوي ثقة فهو الشاذ، وا 

 لكن دون المنكر. ،يبقى الخبر ضعيفاً 
: منكر أو فإذا تفرد الراوي فسواًء قلت ،منهم من يطلق المنكر بإزاء الشاذ على مجرد التفرد "وهو كالشاذ"يقول: 

ن عني مع وجود المخالفة، ي "ان خالف راويه الثقات فمنكر مردود"شاذ سيان،  "وكذا ان لم يكن عداًل ضابطًا وا 
 .منكر مردود" )هو(دف -يعني وتفرد به- لم يخالف

  .ا ن ما الذي يميز المنكر عن الشاذ على هذا الكالم؟ منهم من يطلق المنكر بإزاء التفرد



 المنكرررررررررررررر الفررررررررررررررد كرررررررررررررذا البرديجررررررررررررري   
 إجرررررررراء تفصررررررريٍل لررررررردا الشرررررررذوذ مرررررررر

 

 فررررررررررري التخرررررررررررريج  أطلرررررررررررق والصرررررررررررواب  
 فهررررررررررو بمعنرررررررررراه كررررررررررذا الشرررررررررريخ ذكرررررررررررج
 

نها شاذة ن الشاذ والمنكر معناهما واحد؟ اللغة ال تساعد، نعم إطالق بعض األئمة على أحاديث بأ: إهل نقول
أو ال بد من المخالفة أو ال بد أن يكون  ؟أنها منكرة قد يساعد، وهل الشذوذ والنكارة مجرد التفرد من الراوي و 

 هذه أمور ال بد منها. ؟المتفرد ضعيفاً 
ن لم يخالف فمنكر مردود"يقول:   يقول: "ان خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا ان لم يكن عداًل ضابطًا، وا 

   .................................... 
 إجررررررررراء تفصرررررررريٍل لرررررررردا الشررررررررذوذ مررررررررر

 

 ....... والصررررررررررررواب فرررررررررررري التخررررررررررررريج   
 فهررررررررررو بمعنرررررررررراه كررررررررررذا الشرررررررررريخ ذكرررررررررررج
 

ة أو روا الثقة ما يخالف إذا تفرد غير الثق ،ذا روا الثقة مع المخالفة أو تفرد غير الثقة، هذا هو الشاذيعني إ
والشيخ المراد به ابن  ،"فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر" الصالح ومن يقلده، ومثله المنكر عند ابن اسنفيه ال

 الصالح:
 كقرررررررال أو أطلقرررررررت لفرررررررظ الشررررررريخ مرررررررا

 

 همرررررررررررراأريررررررررررررد إال ابررررررررررررن الصررررررررررررالح مب 
 ج

كل غضب الشيطان ))كلوا البلح بالتمر، فإنه إذا أ  فإذا كان راوي الحديث ال يحتمل تفرده فخبره منكر، ومثاله: 
 وهو ممن ال يحتمل تفرده، يقول: ،تفرد به أبو زكير وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق((
 نحرررررررررو كلررررررررروا الررررررررربلح برررررررررالتمر الخبرررررررررر

 

 ومالررررررررك  سررررررررمى ابررررررررن عثمرررررررران عمررررررررر 
 ج

فقال: عمر بن عثمان، والناس كلهم يقولون: عمرو  بن عثمان بفتح العين، وهما  ،مالك سمى ابن عثمان عمر
به للمنكر مثل مثل ؟ ابن الصالح فنسمي مثل هذا منكر تالف في مثل هذاوكالهما ثقة، فهل يضر االخ ،أخوان

" ماذا يضير الخبر إذا كان عمر ؟فماذا :ت  يقول: "قل -تعالى رحمه هللا-حديث أبي زيكر، لكن الحافظ العراقي 
  ؟بن عثمان أو عمرو بن عثمان

ررررررررره    قلرررررررررت: فمررررررررراذا؟ برررررررررل حرررررررررديث  نزع 
 

ه     خاتمرررررررررررررره عنررررررررررررررد الخررررررررررررررال ووضررررررررررررررع 
 ج

وكان التردد بين ثقتين، ولم  ،هذه النكارة التي ينبغي أن تذكر مثال للمنكر، وعلى كل حال إذا تردد في الراوي 
ولم نستطع الوقوف على  ،ثقتان فاألمر سهل، يعني كما لو جاء سفيان مهمليمكن الجزم ألحد االثنين وهم 

، لكن كون جميع الرواة يقولون: عمرو بن عثمان ؟ األمر في هذا سهلحقيقة سفيان هل هو ابن عيينة أو الثوري 
 عي وغيره.ا قال اإلمام الشافكم ،ويقول مالك: ال، عمر بن عثمان، تفرد هو ثقة، نجم السنن، مالك نجم السنن

 وصرررررححوا اسرررررتغناء ذي الشرررررهرة عرررررن
 

 تزكيرررررررررررررٍة كرررررررررررررر)مالٍك( نجرررررررررررررم السرررررررررررررنن 
 ج

ال منكر؟ على  :لكن خالف، خالف الناس كلهم، كلهم يقولون: عمرو بن عثمان، وهو ثقة هل نقول هذا شاذ وا 
يكون  منكر، وعلى ما اختاره ابن الصالح من أنه ال يشترط في الراوي أن :ما نقول ،اصطالح المتأخرين شاذ

ن كان ثقة إال أنه خالف الناس كلهم، فهو منكر  ضعيفًا في النكارة؛ ألن الشاذ والمنكر عنده بمعنى، فمالك وا 
 : فماذا؟" هذا كالم الحافظ العراقي."قلتعنده، 

ررررررررره    قلرررررررررت: فمررررررررراذا؟ برررررررررل حرررررررررديث  نزع 
 

ه     خاتمرررررررررررررره عنررررررررررررررد الخررررررررررررررال ووضررررررررررررررع 
 ج



اتخذ خاتمًا من ذهٍب ثم رماه، هذا  -يه الصالة والسالمعل-ن النبي : إألن هذا اإلسناد ركب له إسناد حديث
 حديث صحيح فركب إسناده على هذا الحديث الضعيف.

أن الشاذ والمنكر عند ابن الصالح بمعنًى واحد، اإلمام الشافعي يرا أن الشذوذ ما توافر فيه األمران  :الخالصة
ن لم توجالثقة مع المخالفة، الحاكم يشترط الثقة فقط، تفرد الثقة ف ، ال د المخالفة، الخليلي تفرد الراوي.......قط وا 

 .ةيشترط ال ثقة راوي وال مخالف
إذا نظرنا إلى إطالقات األئمة وجدنا األئمة يطلقون الشاذ بإزاء التفرد فقط، ويطلقون المنكر أيضًا بإزائه أيضًا، 

ذا قلنان الشاذ من قسم الضعيف فال بد فيه من المخالفة، و : إلكن إذا قلنا هو صحيح ومن ن من الشاذ ما : إا 
  .بل غاية ما هنالك أن يكون صحيح وأصح فاألمر فيه سهل ،شاذالصحيح ما هو صحيح  

يعني  ،ما رواه الثقات :فالمحفوظ ،ما رواه الثقة مخالفًا من هو أوثق منه :فإذا كان الشاذ ،يقابل الشاذ المحفوظ
ذا كان تعريف وا   ،المحفوظ ما رواه الثقات ،نعكس الحد ن وجدت المخالفة من واحد، ويقابل المنكر المعروف، وا 

تعريف المنكر..، إذا كان المنكر ما رواه الضعيف مخالفًا فيكون  ،المنكر ما رواه الضعيف مخالفًا سائر الرواة
ن وجدت المخالفة من ضعيف :حينئٍذ المعروففيكون  الرواة  .، نعمما رواه الثقاة وا 

 :في االعتبارات والمتابعات والشواهد: امس عشرالنوع الخشرح: 
أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن  مثاله: :في االعتبارات والمتابعات والشواهد: النو  الخامس عشر"

, فإن رواه  ير حماد عن أيوب أو حديثاً  -صلى هللا عليه وسلم-محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 
 -صلى هللا عليه وسلم-حمد عن أبي هريرة, أو  ير أبي هريرة عن النبي  ير أيوب عن محمد أو  ير م

ن لم يرو بمعناه ، لمعناه فإن روي معناه من طريف أخرى عن صحابي آخر سمي شاهداً  ،فهذه متابعات وا 
ويغتفر في باب "الشواهد والمتابعات" من الرواية عن الضعيف القريب ، حديث آخر فهو فرد من األفرادأيضًا 

قطني في  ولهذا يقول الدار ،ضعف ما ال يغتفر في األصول, كما يقع في الصحيحين و يرهما مثل ذلكال
 .""يصلح لَلعتبار", أو "ال يصلح أن يعتبر به" وهللا أعلم :بعم الضعفاء

والمتابعات والشواهد، وهذه الترجمة توهم بأن االعتبار قسيم  االعتبار هذه عبارات يستعملها أهل الحديث،
السبر  :وليس األمر كذلك، بل االعتبار هيئة التوصل والكشف عن المتابعة والشاهد، االعتبار ،لمتابعة والشاهدل

والبحث عن المتابعات والشواهد، وعلى هذا فحق الترجمة أن يقال: معرفة االعتبار للمتابعة والشاهد، ولذا يقول 
 :-رحمه هللا-الحافظ العراقي 

 االعتبرررررررررررار سررررررررررربرك الحرررررررررررديث هررررررررررررل
 

 شررررررررررررارك راٍو غيرررررررررررررره فيمررررررررررررا حمرررررررررررررل؟ 
 ج

هو هيئة التوصل إلى وجود المتابعات والشواهد والبحث، فإذا كان هذا هو االعتبار فما المتابع  :فاالعتبار
ومن اختصر كالم ابن الصالح ونقله ابن حجر  ،والشاهد؟ الذي مشى عليه ابن الصالح وتبعه الحافظ ابن كثير

والمتابع ما جاء بلفظه، يعني نبحث عن الحديث فإذا وقفنا  ،اهد ما جاء بمعناهعن قوٍم كالبيهقي ونحوه أن الش
ن كان بالمعنى  ،عن حديٍث آخر بغض النظر عن الصحابي هل اتحد أو اختلف؟ فإن كان باللفظ فالمتابع وا 

 فالشاهد، هذا ما مشى عليه المؤلف تبعًا البن الصالح، وهو محكي  عن البيهقي وغيره.



مأخوذ  من صحيح ابن حبان في مقدمة الصحيح قال:  ،والمثال الذي ذكره هو مأخوذ  من صحيح ابن حبان
صلى هللا عليه -بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي : أن يروي حماد مثاله"

أبي هريرة أو غير أبي حديثًا فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن  -وسلم
 ، فهنا لم يشترط فيه اتحاد الصحابي أو اختالفه.-صلى هللا عليه وسلم-هريرة عن النبي 
 طالب:.......

 كيف؟ ،نعم
 طالب:.......

والذي يغلب على ظني أنه من طبعة الشيخ أحمد شاكر ما  (002و  008)هو موجود في الجزء األول صفحة 
هريرة، فإن روي معناه من طريٍق أخرا عن صحابي آخر سمي  ال: أو غير أبياألرنؤوط، ولذا ق هي من طبعة

شاهدًا لمعناه، فالفرق بين المتابع والشاهد أن يكون المتابع باللفظ والشاهد بالمعنى هذا قول، وهو قول من سمعنا 
ه أن المتابع ما جاء وخرجوا األحاديث على أساس ،لكن القول الثاني وهو الذي اعتمده المتأخرون  العلم، من أهل

عن نفس الصحابي ولو اختلف اللفظ، ولو جاء بالمعنى، والشاهد ما جاء عن صحابي آخر ولو اتحد اللفظ 
بغض النظر عن اللفظ، وهذا هو الذي مشى عليه المتأخرون، واألمر في هذا سهل؛ ألن الفائدة من الشواهد 

 اهد سواًء اتحد الصحابي أو اختلف.والمتابعات التقوية، وتحصل التقوية بالمتابع أو الش
، ففي المثال الذي ذكره صاحب الكتاب إذا روا الخبر غير ةإذا عرفنا هذا فالمتابعات منها التامة ومنها القاصر 

حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة متابعة تامة، لكن إذا رواه شخص  آخر عن آخر 
أو عن ثالث عن أبي هريرة هذه متابعة قاصرة، وعلى كل حال الفائدة من  ،رةعن محمد بن سيرين عن أبي هري

ي كل باٍب من أبواب المتابعات والشواهد هي التقوية، تقوية األخبار، والشواهد هي التي يعتني بها الترمذي ف
ح الخبر هذه شواهد للحديث الذي يذكره، وقد يصح "عن فالن وفالن وفالن"وفي الباب  :فيه جامعه، ويقول

من نظر إلى حديث الباب بمفرده وقد قال عنه اإلمام ف هد، ومن هنا دخل عليه التساهل،بمجموع هذه الشوا 
متساهل، ومن نظر إلى مجموع األحاديث في الباب بما في ذلك الشواهد التي : إنه قال "حسن صحيح" :الترمذي

 أشار إليها قد تبلغ الصحة.
عني ي القريب الضعف المتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف""ويغتفر في باب الشواهد و يقول: 

ديد فوجوده يصلح للترقية، أما الذي ضعفه ش ،يحصل للشواهد ،لالعتبار حصلضعفه محتمل يصلح للمتابعات، ي
"ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما ال  مثل عدمه على ما تقدم

 ضعفه قريب ،لكن ضعفه قريب ،يعني قد تروي عن ابن لهيعة وهو ضعيف عند أهل العلم تفر في األصول"يغ
يصلح للشواهد، لكن ما يصلح في األصول التي يعتمد عليها، ونحوه من الرواة، ولذا كثير  ما  ،فيصلح للمتابعات
يطلق أهل أو ال يصلح أن يعتبر به،  ،بهأو يصلح لالعتبار، وفالن ال يعتبر  ،فالن يعتبر به :يقول أهل العلم

من أجل أن نستفيد من الراوي الذي يعتبر به، فإذا انضم إليه غيره ممن هو في درجته  العلم هذه العبارة كثيراً 
 به، ما يفيد. لحديث، أما الذي ال يعتبر به ارم  تقوا ا



من مس بضرٍب من التجريح  ينيحنعم يقع في رواة الصح "كما يقع في الصحيحين و يرهما مثل ذلك"يقول: 
 .، نعمالخفيف في باب المتابعات والشواهد دون األصول

تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم, أو ينفرد به أهل  :وهو أقسام، في األفراد :النو  السادس عشر"
 :...ر, كما يقالطْ قُ 

 طالب:.......
 إيه، لكن يكون االعتماد على المجموع.

 طالب:.......
فيما ينجبر به المرسل ويحتج به مثل هذه  -رحمه هللا-أو عمومات الشريعة والقواعد العامة، اإلمام الشافعي 

أو مرسل آخر  ،أو خبر آخر ،عوام أهل العلم، أن يكون له شاهد يزكيه من قول صحابيه األمور، أن يفتي ب
 صل يشهد له فال بأس.يرويه غير رجال المرسل األول، المقصود أن مثل هذا إذا كان له أ

 طالب:.......
 حتج بغيره.، تبه لكن راويه ممن يصلح لالعتبار؟ ارم  

 طالب:.......
واحتج بغيره، على طريقة أهل الحديث أن مثل هذا الذي ال يصح لالعتبار وجوده مثل عدمه،  ،به أقول: ارم  

ضعف الحفظ والضبط واإلتقان حتى في  ،نعم هم يعترفون بأن الراوي مهما بلغ في الضعف وجوده مثل عدمه
ال يصلح لالعتبار وجوده مثل عدمه، في عدالته من الطعن قد يصدق، والضعيف قد يضبط، ومع ذلك الذي 

 .وجوده مثل عدمه
 طالب:.......

لباني أحيانًا يمشي على هذا، ال، ما يقبل إال على طريقة السيوطي، السيوطي يقول بهذا، الشيخ األ ،ال، ال
 :في الضعيف الذي ال ينجبر ي في ألفيته يقولالسيوطو 

 وربمررررررررررررررررا يكررررررررررررررررون كالررررررررررررررررذي برررررررررررررررردي
 ج

 ................................... 
 ج

، لكن جمهور أهل العلم اه إلى الحسن لغيره، طريقته يرقي بهحدث عنه من انجبار الضعيف وارتقائيعني به بما ت
منزلته ال يعتبر به ما يزيده إال ضعف ما يزيده ه واحد بمثل عدمه، حتى لو تابعال، ما دام ما يعتبر به وجوده 

 قوة.
 طالب:.......

 ألن األصل القرآن. لكن يبقى النظر في هؤالء الثقات........ هم الذين خالفوا؛ إيه،
 طالب:.......

يَعاَد{}اِّن  ّللا َ اَل ُيخْ  ،فرق، الجملة ما أحد ينكر ،إيه يشهد لصحة الجملة ال لصحتها في هذا الموضع  لُِّف اْلمِّ
 لكن في هذا الموضع... [( سورة آل عمران1)]

 طالب:.......



من أهل العلم ، هذه من زيادات الثقات التي تباينت فيها األنظار، من زيادات الثقات التي تباينت فيها األنظار
ن كان ث قة ولم يخالف جاء بما لم من يحكم عليها بأنها شاذة، يعني لو كانت محفوظة رواها بقية الرواة، راويها وا 

 ، نعم.-إن شاء هللا تعالى-في زيادة الثقة  هتفصيل، يعني قدر زائد، على ما سيأتي يأت  به غيره
وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه  ،أو نحو ذلك "تفرد به أهل الشام أو العرا، أو الحجاا كما يقال:
وقد جمعه  ،األفراد في مائة جاء, ولم يسبف الى ن يره قطني كتاب في وللحافظ الدار ،وهللا أعلم ،الوصفان

 الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها.
في األفراد، ومثلها الغرائب، ويرا ابن حجر أن الفرد والغريب مترادفان لغًة واصطالحًا، إال  :النوع السادس عشر

رد والغريب مترادفان لغًة واصطالحًا، هل كالم أن أهل الحديث غايروا بينهما من حيث كثرة االستعمال وقلته، الف
ن اجتمع بغيره، الالحافظ صحيح؟ الفرد هو الغريب في اللغة؟ اللغة ال تساعد،  فرد ما انفرد عن غيره، والغريب وا 

ن كان بين الناس، وأما التفرد فهو شيء  آخر، فهو  ن كان مع غيره فهو غريب، قد يوصف الشخص بالغربة وا  وا 
 الناس. االنفراد عن

وما كانت الغرابة والتفرد فيه في  ،أما تغايرهما في االصطالح فالفرد أكثر ما يطلقه أهل العلم على الفرد المطلق
أصل السند، طرفه الذي فيه الصحابي، والغريب أكثر ما يطلقونه على غرابة نسبية، من كانت الغرابة في أثناء 

لفرد المطلق والفرد النسبي، والنسبي يطلق بإزاء التفرد في أثناء السند ا بهذا نعرف أن أنواع التفرد اثنان:ف ،السند
وفي غير أصل الحديث ومنشأه ومنبعه، ويطلق أيضًا بالنسبة لتفرد أهل بلٍد  ،في غير طرفه الذي فيه الصحابي

ن رواه جمع  من غيرهم، وأيضًا يطلق التفرد النسبي بالنسبة لراٍو من الرو  اة يتفرد بالرواية به هذا تفرد نسبي، وا 
ن رواه جمع  عن  ن رواه جمع  عن غيره، ويطلق التفرد النسبي بالتفرد به عن ثقٍة من الثقات وا  عنه راٍو واحد، وا 

هذه سنة تفرد بها أهل البصرة،  :غير هذا الثقة، فإذا تفرد أهل بلد أهل البصرة برواية حديث ولو كثر عددهم قيل
ن رواه جمع  عن غير من الرواة عن مالك يقا رد به راوٍ إذا روا مالك حديث وتف ل: تفرد به عن مالك فالن وا 

مالك وهكذا، فالتفرد تارًة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل ق طٍر كما يقال: تفرد به أهل الشام، 
 أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك.

 طالب:.......
أبواب  ،امن الثقة يدخل هن ..،ات الشاذ وأنه مجرد التفرد من راوي في تداخل، في بعض إطالق ،تداخل في

في علوم الحديث حاولوا أن يجعلوا كل نوع من  الح ممن تأخر من أهل العلم وصنفمتداخلة، لكن أهل االصط
ال في تداخل، أيضًا   تداخل كبير، وأيضاً  زيادة الثقة مع تعارض الوصل واإلرسال فياألنواع له حد  يخصه، وا 

في التفرد يدخل في زيادة الثقة على ما سيأتي، على كٍل في اشتراك في كثيٍر من األبواب، وقد يتفرد به واحد  
منهم فيجتمع فيه الوصفان، يعني ال يروا إال من طريٍق واحد من أهل بلٍد واحد، يعني ال يروا إال من طريٍق 

"وللحافظ الدارقطني كتاٌب في األفراد في مائة ، يقول: فرد بوصفينواحد من أهل بلٍد واحد، وحينئٍذ يكون الحديث 
األفراد والغرائب البن طاهر، ألبي الفضل بن  أطراف ،كتاب  عظيم، وله أطراف جاء لم يسبف الى ن يره"

وفي مسند البزار أيضًا،  ،كتاب  مرتب، وفي معاجم الطبراني أمثلة لألفراد، وكذلك في جامع الترمذيهو طاهر، و 
 أن األفراد موجودة في مثل هذه الكتب.المقصود 



وفي  (،29)هذا موجود عند الحاكم الجزء األول صفحة  "التفرد من الثقات مقبول"يقول الحاكم في المستدرك: 
وعلى كل حال الراوي إذا كان ثقة فتفرده برواية الحديث مقبول  "التفرد من الثقات مقبول"مواضع أخرا، يقول: 

 (، نعم.والهبة ءالنهي عن بيع الوال) :وحديث (األعمال بالنيات) :كحديث ،الصحيحينعلى ما تقدم في غرائب 
 :في زيادة الثقة: النوع السابع عشرشرح: 

اذا تفرد الراوي بايادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم, وهذا ، في ايادة الثقة: النو  السابع عشر
فحكى الخطيب عن أالثر الفقهاء  ،أم ال؟ فيه خَلف مشهور الذي يعبر عنه بايادة الثقة, فهل هي مقبولة

ن تعدد قبلت :ومن الناس من قال، قبولها, وردها أالثر المحدثين ، ومنهم ان اتحد مجلس السما  لم تقبل, وا 
وأسقطها أخرى، ومنهم من  ،من قال: تقبل الايادة اذا كانت من  ير الراوي بخَلف ما اذا نشم فرواها تارةً 

ال قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده قال: ان ك انت مخالفًة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وا 
 به اذا كان ثقًة ضابطًا أو حاف ًا.

وقد حكى الخطيب على ذلك اإلجما ، وقد مثل الشيخ أبو عمرو ايادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن 
فرم اكاة الفطر من رمضان على كل حر  أو عبد ذكر  أو أنثى  -وسلمصلى هللا عليه -عمر أن رسول هللا 

من ايادات مالك عن نافع، وقد اعم الترمذي أن مالالًا تفرد بها، وسكت  "من المسلمين"من المسلمين، فقوله: 
أبو عمرو  على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريف الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها 

قال: ومن أمثلة ذلك  طريف عمر بن نافع عن أبيه كمالك، مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من
))وتربتها  :تفرد أبو مالك سعد بن طار، األشجعي بايادة ))جعلت لي األرم مسجدًا وطهورًا((حديث: 
اه مسلم وابن خايمة وأبو رو  ،-صلى هللا عليه وسلم-عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي  طهورًا((
واإلرسال كالخَلف في قبول ايادة  من حديثه، وذكر أن الخَلف في الوصلاألسفرايني في صحاحهم عوانة 
 ."الثقة
 "اذا تفرد الراوي بايادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ  لهم"في زيادة الثقة:  -تعالى رحمه هللا-يقول 

هل هي مقبولة أم ال؟ المتأخرون يصدرون األحكام العامة، ويقولون: زيادة  ،وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة
الجزء األول في الثقة مقبولة، يطلقون ذلك سواء  كان في التقعيد والتنظير أو في التطبيق، والحاكم في مستدركه 

" لمتون واألسانيدالزيادة من الثقات مقبولة في ا"في مواضع كثيرة من مستدركه يقول:  (26)وصفحة  (2)صفحة 
هم يطلقون هكذا، لكن الذي ينظر في مواقع االستعمال من األئمة الكبار المتقدمين يجدهم ال يحكمون بأحكام و 

ويحكمون عليها بالشذوذ، فهل من ضابط؟ من كتب في  ،وأحيانًا يردونها ،مطردة، فأحيانًا يقبلون هذه الزيادة
الزيادة أو مثل هذه الزيادة، لكن مثل ما ذكرنا في تعارض  علوم الحديث حاول أن يوجد ضابط لقبول هذه

والوقف والرفع ال يمكن أن تنضبط أحكام األئمة المتقدمين بضابط، بل هو جاٍر على قاعدتهم  ،الوصل واإلرسال
ها في الحكم بالقرائن، فأحيانًا الناظر في اإلسناد يجده من أنظف األسانيد، والمتن يشتمل على زيادة يترتب علي

ويجد اإلمام أحمد حكم عليها بالشذوذ أو البخاري أو غيره، ونظير هذا اإلسناد أو هذا اإلسناد في موضٍع  ،حكم
لقرائن، واإلمام آخر جاء لمتٍن اشتمل على زيادة يحكم لها بالقبول، وهذا مثل ما قررناه أن األئمة يحكمون با



وليس لمجموع األئمة  ،شذوذ، فليس إلماٍم واحد قول  مطردوعلى تلك بال ،هذه الزيادة بالقبولالواحد قد يحكم ل
 أيضًا قاعدة مطردة.

 ،زيادة"هذه  :كالم الحاكم، وكالم النووي كثيرًا ما يقول وسمعناأن زيادة الثقة مقبولة،  -أعني المتأخرين-يطلقون 
لمتأخرين والمتقدمين، فجعل ابن الصالح قسم تقسيم يرا أنه يقرب وجهة النظر بين ا" والزيادة من الثقة مقبولة

دة موافقة من وجه مخالفة من الزيادات على ثالثة أقسام: زيادة مخالفة، وزيادة موافقة، أو ال مخالفة فيها، أو زيا
فالزيادة الموافقة ال إشكال فيها، والزيادة التي ال موافقة وال مخالفة فيها هذه كالحديث المستقل في نظره،  وجه،

هي التي يحكم عليها بالشذوذ، الزيادة المخالفة من وجه الموافقة من وجه هي محل النظر، ومن  الزيادة المخالفة
تفرد أبو مالك سعد بن  ))جعلت لي األرض مسجدًا وطهورًا((أوضح أمثلتها ما ذكره المؤلف في نهاية الباب: 

صلى هللا عليه -ة عن النبي تفرد به عن ربعي بن حراش عن حذيف ))وتربتها طهورًا((طارق األشجعي بزيادة: 
هل التربة موافقة  ))وتربتها طهورًا((الرواية الثانية:  ))جعلت لي األرض مسجدًا وطهورًا((رواه مسلم،  ،-وسلم

لألرض أو مخالفة لها أو موافقة من وجه مخالفة من وجه؟ باعتبار التربة جزء من أجزاء األرض موافقة، فما 
مما على وجه األرض، فالذي يقبل هذه  ،ند من يخصص التيمم بالتراب دون غيرهوجه المخالفة ع ؟وجه المخالفة

الزيادة ويخصص التيمم بالتراب دون غيره مما على وجه األرض كالحنابلة والشافعية يقولون: هذا من باب 
 نعم؟تخصيص العام أو تقييد المطلق؟ 

 طالب:.......
 فراد األرض أو وصف من أوصافها؟تقييد المطلق، لماذا؟ يعني هل التراب فرد من أ

 طالب:.......
 ال.

 طالب:.......
ال وصف؟ إذا قلناهاه  نقول في مثل هذا الموضع ال  ،والتخصيص تقليل أفراد العام ،فرد من أفرادها : إنهفرد وا 

يقتضي التخصيص، لماذا؟ ألن ذكر الخاص بحكٍم موافق لحكم العام ال يقتضي التخصيص، فالذي يقبل هذه 
التراب أولى من غيره،  بالتراب وغير التراب، إال أنزيادة ويرا أنها من باب التخصيص ما عنده مشكلة، يتيمم ال

ن كان ،فنص عليه للعناية به ف األرض ن التراب وصف من أوصاال يقتضي التخصيص، والذي يقول: إ وا 
 مطلق على المقيد في هذه الصورة أو ال؟يكون هذا عنده من باب التقييد، وحينئٍذ يحمل الوليس بفرٍد من أفرادها 

 طالب:.......
 لماذا؟نعم؟ 

 طالب:.......
 متى يحمل المطلق على المقيد؟هاه؟ 

 طالب:.......



إذا اتفقا في الحكم والسبب، وهنا متفقان، هما متفقان في الحكم والسبب؛ ألن للمطلق مع المقيد صور أربع، إما 
لفا في الحكم والسبب، أو يختلفا في الحكم دون السبب أو العكس، فإذا اتفقا أن يتفقا في الحكم والسبب، أو يخت

 في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقًا كما هنا، وكما في قوله تعالى...
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

ُم{}، يا أشرف ال ًما }مع قوله تعالى:  [( سورة المائدة3)] ُحر َِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلد  َي اَِّلي  ُمَحر  ُد فِّي َما ُأْوحِّ ُقل ال  َأجِّ
م  َيْطَعُمُه اِّال  َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما م ْسُفوًحا{ يحمل المطلق على المقيد اتفاقًا هنا  [( سورة األنعام541)] َعَلى َطاعِّ

يحمل المطلق على المقيد إجماعًا، ونظيره: اليد في إذا اختلفا في الحكم والسبب ال  لالتحاد في الحكم والسبب،
إذا اتحدا في الحكم دون  ،فال يحمل المطلق على المقيد ،آية السرقة وفي آية الوضوء، اختلفا في الحكم والسبب

 ؟السبب مثل
 طالب:.......

بب يحمل المطلق على ذا اتحدا في الحكم دون الس، إوالرقبة في كفارة الظهار ،الرقبة في كفارة القتلنعم مثل 
خالفًا لمن أبى ذلك كالحنفية، والعكس إذا اتحدا في السبب دون الحكم كاليد في آية التيمم  ،المقيد عند األكثر

 واليد في آية الوضوء، والتفصيل عند أهل العلم معروف.
يحمل العام على  وحينئٍذ ال ،نها من باب تقليل أفراد العام ومن باب تخصيص: إنعود إلى التربة، إذا قلنا

إنما يقتضي العناية بشأن الخاص  ،الخاص؛ ألن ذكر الخاص بحكٍم موافق لحكم العام ال يقتضي التخصيص
 واالهتمام به.

ال  لبني تميم ،لبني تميم -من الناس-إذا قيل في وصية إذا أوصى زيد  الفقهاء منهم، هل هذا تخصيص وا 
 نعم؟  ؟تقييد

 طالب:.......
 ؟ نعم؟إذًا مثال التخصيص تقييد بوصف،نعم 

 طالب:.......
ذا أردت أن تخصص فأتي بحكم للخاص مخالف لحكم العامو  مثاًل، أعط  الطالب هاه؟الطالب  أعط    ، أعط  ا 

 .، نعمالطالب إال المتزوجين
 طالب: مثال.

ال ال؟ ؟تنفذ الوصية في هذا  لو أوصى شخص لبني تميم إال المتزوجين تنفذ الوصية وا 
 ...طالب:....

 رأي شيخ اإلسالم تعدل على مقاصد الشرع.نعم، لمقاصد الشرع،  مخالفة



مطرد، بل ينظرون إلى كل العلم أنهم ال يحكمون بحكم عام  نعود إلى زيادة الثقة، وهو أن المعتمد عند أهل
ال ردت، وهذه طريقة  أهل العلم أهل حديٍث بمفرده، وينظرون ما يؤيده القرائن، فإن أيدت القرائن القبول قبلت وا 

 ذا الشأن ال سيما المتقدمين منهم.ه
ال..... يكفي؟  نأخذ المعل وا 

 طالب:.......
ال نقف على المعل؟ هاه؟  شوف اإلخوان بيحضرون غدًا وا 

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
لمعل والمضطرب ال، بعيدة، بعيدة، كان هذا المقرر لكن كان فيه بعد ألن المعل عندنا وقفنا عليه ا ن، بعد ا

والمدرج، في أيضًا المقلوب، والموضوع أيضًا، نعم، والمقلوب، وفي أنواع كثيرة يا شيخ، من غير تفصيل، يعني 
ال معرفة من تقبل روايته ومن ترد يكون طيب، على كل بيحضرون اإلخوة غدًا  مجرد توضيح عبارات ال بأس، وا 

ال الجمعة؟ خير         .-إن شاء هللا-وا 
 صلّ  وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (7للحافظ ابن كثير ) شرح كتاب اختصار علوم الحديث

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 -إن شاء هللا تعالى-وعد الحق ويلح في ذلك، والشيخ ناصر بيرتب م ،شرح الكتاب ،هذا يطلب إتمام الشرح

 ل الشرح.يكملت
 بسم هللا الرحمن الرحيم

مام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمين، والصَلة والسَلم على أشرف األنبياء وا 
 ، أما بعد:أفضل الصلوات وأتم التسليم

ياه والمسلمين أجمعين:  فيقول المؤلف رحمنا هللا وا 
 وع الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث:شرح: الن

خفي على كثير من علماء الحديث, حتى قال بعم  وهو فنٌ النو  الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث، 
نما يهتدي الى تحقيف هذا الفن الجهابذة النقاد منهم, يمياون  ،هلمعرفتنا بهذا كهانة عند الجا :حفا هم وا 

عوجه ومستقيمه, كما يميا الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والايوف, بين صحيح الحديث وسقيمه, وم
بحسب  ،ومنهم من يقف ،ومنهم من ي ن ،فالما ال يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه ،والدنانير والفلوس

 -صلى هللا عليه وسلم-مراتب علومهم وحذقهم واطَلعهم على طر، الحديث, وذوقهم حَلوة عبارة الرسول 
 التي ال يشبهها  يرها من ألفا  الناس.

فمن األحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة, ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو ايادة باطلة أو مجاافة أو نحو 
من اإلسناد, وبسم أمثلة ذلك يطول  وقد يكون التعليل مستفاداً  ،ذلك, يدركها البصير من أهل هذه الصناعة

نما ي هر بال ،جداً  لعلي بن المديني شيخ  "كتاب العلل"ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله  ،عملوا 
على الخصوص، وكذلك كتاب "العلل" لعبد الرحمن بن أبي  وسائر المحدثين بعده في هذا الشرن ،البخاري 
ر من التعاليل أبي بكر الباا " للخَلل، ويقع في مسند الحافظوهو مرتٌب على أبواب الفقه، وكتاب "العلل ،حاتم

 ما ال يوجد في  يره من المسانيد.
بل  ،قطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب  أبو الحسن الدار وقد جمع أامة ما ذكرناه كله الحافظ الالبير 

وأالرم  رحمه هللاأجل  ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبف الى مثله، وقد أعجا من يريد أن يرتي بشكله، ف
يعواه شيٌء ال بد منه وهو أن يرتب على األبواب ليقرب تناوله للطَلب، أو أن تالون أسماء  ولالن ،مثواه

ال يكاد يهتدي  ،الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل األخذ منه، فإنه مبدد جداً 
 اإلنسان الى مطلوبه منه بسهولة، وهللا الموفف.

لمعنى الذي يريده والمعلل ال يوجد في كتب اللغة با "المعلل من الحديث": -تعالى رحمه هللا-يقول الحافظ 
ن كان أهل الحديث يطلقون المعلل والمعلول، وكذلك األصوليون يطلقون أيضًا العلة  المؤلف ومن قبله، وا 



الصبي  من تعليل ،وأيضًا المتكلمون، لكن ال يوجد معلل وعلله إال بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به ،والمعلول
بالطعام، واألولى أن يقال: معل، عله فهو معل، وأما معلول فهو موجود في كالم كثيٍر من المحدثين 

 واألصوليين والمتكلمين أيضًا.
وقال النووي: لحن، وقال الحريري: ال وجه لهذا الكالم البتة، ، قال ابن الصالح عن ذلك: إنه مرذول، مرذول

معل، يرا  :يعني ليس مرتاحًا منها، فاألولى أن يقال في ذلك "قٍة وال ثلجلست منها على ث"وقال ابن سيده: 
معناه واضح  ،بعضهم أن استعمال معلول ال بأس به؛ ألنه وجد في عبارات أهل الفن، وال يلتبس بغيره

فال مانع من استعماله، لكن المرجع في ذلك اللغة، الشيء الذي ال يوجد له أصل في لغة العرب  ،ومعروف
 بغي أن ال يطرق.ين

نعم، إن أمكن توجيه كالم أهل العلم على وجٍه يصح لغًة فال بأس، على كل حال الحديث المعل هو الحديث 
الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السالمة منها، فالعلة سبب  خفي يقدح في صحة الخبر 

بادئ األمر يرا أن الحديث ال إشكال فيه، لكن النقاد مع أن ظاهر الخبر السالمة من هذه العلة، فالناظر في 
 الخبير الجهبذ يقف على العلة التي ال يقف عليها غيره.

لهذا  انعم، لم يتصد "الحديث."وهو فٌن خفي على كثير  من علماء : -رحمه هللا-ولذا يقول الحافظ ابن كثير 
معرفتنا "ر، حتى قال بعض حفاظهم: اجهابذة الحفاظ الكبالفن أو لهذا النوع من هذا العلم إال القليل النادر من ال

بشيء اطلع على أسراره وخفاياه، بحيث لو تكلم به  عتنى، وهذا شيء  مشاهد، أن من ا "بهذا كهانة عند الجاهل
 عند من يجهل ولم تكن له مثل هذه المعرفة ترا ما هو بالسفه طالبه بالدليل ولم يجد.

يش السبب؟ طيب و بير بالسيارات مجرد ما يشوف السيارة يقول: هذه ما تصلح، الخمثاًل يعني أهل السيارات 
أبدًا ما تصلح، الصيرفي صاحب الذهب والفضة إذا أتي له بقطعة إما ال  ة، يقول:ومحركاتها طيب ،شكلها طيب

هذه مغشوشة، كيف؟ ما يقدر يشرح لك، وهكذا في سائر المهن  ،من الذهب أو من الفضة قال: هذه زيف
والحرف والصناعات يطلع بعض الناس على ما ال يطلع غيره، الذي زاول مهنة العمار َعَمر مرارًا خالف الذي 

عنده هو هذا ما هو بعمل طيب، وصاحبه  مر مرارًا يقول: شوف هذا وهذا..،َعَمر مرة واحدة، يأتي هذا الذي عَ 
"، معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل"ذا يقولون: أنه من أحسن األشياء، فالمسألة مسألة اهتمام ومسألة خبرة، ول

: ه بالعجز، يقول؟ ما يستطيع التعبير عنها، فيرمييش هذه العلة: ال يصح، فيه علة، إالحديث يقول :تقول له
ما يدري، وهكذا  ؟يذهب إلى فالن من النقاد ويقول له نفس الكالم، السبب ؟يش يقول لكاذهب إلى فالن شوف إ

أنه أول ما يسمع الخبر يتوقف فيه، وهم  ، والدربة على أسانيدها تجدهفي حفظ متونها ،نةمن تعامل مع الس
ومنهم من يقف، بحسب  ،ومنهم من يظن ،: منهم من يقطع-رحمه هللا-يتفاوتون كما قال الحافظ ابن كثير 

لفن الجهابذة مراتب علومهم وحذقهم واطالعهم على طرق الحديث، وال شك أن الذي يهتدي إلى تحقيق هذا ا
قطني، من يبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدار والبخاري، ويعقوب بن ش ،وأحمد بن حنبل ،النقاد كعلي بن المديني

 وأمثال هؤالء. ،ابن رجب ،ابن القيم وابن كثير :المتأخرين
بين "فهؤالء يمياون بين صحيح الحديث وسقيمه، معوجه ومستقيمه كما يميا الصيرفي البصير بصناعته 

يعني لو جيء لواحٍد منكم بثالث  والدنانير والفلوس، فالما ال يتمارى هذا" -الرديئة المغشوشة- الجياد والايوف



 ،وكلها لماع ،، كلها أبيضون ، عادي الناس قد ال يميز مثالً  قطع ذهب أبيض وفضة وما يسمونه باإلكسسوار
 لكن أهل الخبرة والصناعة يعرفون ويميزون. ؟وما يدريه

درجة القطع فيغلب قل درجته عن يعني ت-  "فالما ال يتمارى هذا يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من ي نل: يقو 
بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطَلعهم على طر، الحديث،  ،ومنهم من يقف -علةفيه هذا  على ظنه أن

 .ا  الناس"التي ال يشبهها  يرها من ألف -صلى هللا عليه وسلم-وذوقهم حَلوة عبارة الرسول 
"فمن األحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو ايادة باطلة أو مجاافة يقول: 

والمقصود بذلك الزيادات الخفية، واأللفاظ التي تشبه كالم  أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة"
نبوة؛ ألنها يدركها كل الناس، لكن الكالم الذي يشبه كالم النبوة، كالم النبوة، وليست األلفاظ التي ال تشبه كالم ال

فيظنها مرفوعة؛ ألن  ،تلتبس على كثيٍر من طلبة العلم ، في كثيٍر من الجمل صدرت منهالحسن البصري مثالً 
 في كالمه شبهًا بكالم النبوة.

نما ي هر بالعمل""وقد يكون التعليل مستفادًا من اإلسناد، وبسم أمثلة ذلك يطيقول:  العلة قد تكون  ول جدًا، وا 
ن كان ثقتين فهي علإبدال راٍو بر بفي اإلسناد  ن كانت غير قادحة إال أنها علة عند أهل العلم، اٍو مثاًل، وا  ة، وا 

نما ي هر بالعمل" هناك العلة التي تكون في المتن، يأتي السند مثل الشمس  "وبسم أمثلة ذلك يطول جدًا، وا 
 :-تعالى رحمه هللا-فيه علة، مثلوا لعلة المتن بحديث البسملة، كما قال الحافظ العراقي لكن المتن 

 وعلررررررررررررررة المررررررررررررررتن كنفرررررررررررررري البسررررررررررررررملة
 

 إذ ظررررررررررررررررررررررررن راٍو نفيهررررررررررررررررررررررررا فنقلرررررررررررررررررررررررره 
 ج

وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد  -عليه الصالة والسالم-كان  -في الصحيحين-في صحيح مسلم حديث 
أنهم ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم، ما دام يفتتحون بالحمد هلل رب العالمين فهم  هلل رب العالمين، الراوي ظن

نهم ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم في أول ، فصرح بذلك، وقال: إأنهم ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم
للناس، وال شك أن هذا من بعد لكن الراوي ظن هذا الظن فنقله، نقل فهمه  ،القراءة وال في آخرها، السند صحيح

الصحابة، هذا من بعد عصر الصحابة، وهي علة  خفية إذا نظرنا إلى إسنادها السند مقبول، لكن هذا الراوي 
أنهم يفتتحون القراءة بالحمد هلل رب  ،ظن فهم من قول الصحابي أنهم ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم

فنقل فهمه هذا وأخطأ في ذلك، إذ  هذا المفهوم، هذا المفهوم ،لرحمن الرحيمالعالمين، قال: ال يذكرون بسم هللا ا
للكالم أكثر من مفهوم، نعم يفهم منهم أنهم ال يذكرون بسم هللا، ويفهم منه أيضًا أنهم ال يجهرون ببسم هللا 

ن رأا الحافظ ابن حجر توجيه هذه الرواية ، "رحمن الرحيم جهراً أنهم ال يذكرون بسم هللا ال" :الرحمن الرحيم، وا 
وأمكن توجيهه فإنه هو المتعين؛ لئال يتطاول  ،فتلتئم مع الروايات األخرا، والحديث إذا كان في الصحيحين
ال بد  ،لكن ما ال يمكن توجيهه بوجٍه من الوجوه، الناس على الصحيحين، لئال يتطاول الناس على الصحيحين

تقانه أنه ال بد أن يخطئ، والعصمة ليست متصورة في أحٍد من اإلقرار بأن الراوي مهما كان عدالته وضب طه وا 
، لكن هذا الخطأ ال يقر، بل ال بد أن يوجد -رضوان هللا عليهم-من الرواة، بل وقع الوهم والخطأ من الصحابة 

الصواب عند غيره، وقد استدركت عائشة على بعض الصحابة، واستدرك بعضهم على بعض كما هو معروف 
 نة.في كتب الس



تجمع طرقه لم يتبين خطأه، إنما تبين العلة لم فالباب إذا ، تعرف العلل بجمع الطرق، تعرف العلل بجمع الطرق 
ال بد أن يجمع الطرق، أما األئمة الحفاظ  ،بجمع الطرق، فوظيفة طالب العلم الذي يريد أن يقف على العلل

مجتمعة عندهم، ال يحتاجون إلى أن يجمعوا أكثر الطرق  ،المتقدمون الذين يحفظون مئات األلوف من األحاديث
عليه -ولذا أناجيلهم في صدورهم، علمهم في صدورهم، مجرد ما يسمع الكالم الذي ال يليق به  ،مما جمعوا

أنها ليست من رواية فالن؛ بأو حتى الكالم عن بعض الرواة التي ال تشبه مروياتهم يحكمون  ،-الصالة والسالم
 ا وأتقنوا وحفظوا.ألنهم ضبطوا وحررو 

وسائر  ،"ومن أحسن كتاب  وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب "العلل" لعلي بن المديني شيخ البخاري يقول: 
 علي بن المديني من أئمة هذا الشأن، وله مؤلفات في الحديث وعلومه وعلله، لكن مما يؤسف المحدثين بعده"

لم يبَق منها إال هذه القطعة التي طبعت في جزٍء صغير، نعم  ،أن أكثرها ضاع، ولم ينقل عنه إال هذه القطعةله 
كذلك كتاب العلل و ثوثة في كتب أهل العلم، لكن يبقى أن علمه كان أكثر من ذلك، بأقواله محفوظة ومنقولة وم

 البن أبي حاتم، وهو كتاب  مطبوع في مجلدين، وحقق أيضًا في رسائل علمية، وهو مرتب  على أبواب الفقه.
يقع التعليل في كثيٍر من كتب  ،وهو كتاب  جيد في بابه ،"العلل" للخالل، وله مختصر للموفق ابن قدامة كتابو 

شارات أبي عبد الرحمن في  ،ويقع كثيرًا في سنن النسائي، تراجم النسائي علل ،السنة، يقع في جامع الترمذي وا 
الناس عن شرحه، ولذا هو أفقر الكتب في آخر األبواب علل، وكتابه من أنفس الكتب إال أنه لصعوبته أحجم 

ن كان أكثره نقول ،الشروح، وقد تصدا لشرحه شخص  من المعاصرين بشرح جيد مطول  ،وجيد في الجملة، وا 
يقع أيضًا  نه لم يتعرض لهذه العلل لصعوبتها،ال سيما متون الكتاب، إال أ ،يخدم الكتاب ،لكنه في الجملة جيد

التعليل أيضًا يقع من الهيثمي في زوائده، مجمع الزوائد وغيرها، يشير إشارات طفيفة التعليل في مسند البزار، و 
 إلى هذه العلل.

قطني، لل الدار ع "وقد جمع أامة ما ذكرناه كله الحافظ الالبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك"ثم قال: 
لكن قد يسمع الطالب المبتدئ الثناء على  "وهو من أجل الالتب وأنفسها، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن"

هذه مرحلة ثانية  ،المهم المهم ابدأبهذا ال ينبغي، و مثل هذا الكتاب فيبادر باقتنائه وقراءته قبل الصحيحين 
 سمع الثناء على كتب العقل والنقل.مرحلة الحقة، كشخٍص  ،التعليم

 ثررررررراني مرررررررا فررررررري الوجرررررررود لررررررره نظيرررررررر    ج  واقرررررررررأ كترررررررراب العقررررررررل والنقررررررررل الررررررررذي
 

قول ابن القيم، فبادر باقتنائه وهو في المرحلة المتوسطة، العلماء الكبار المتمكنين من قراءة كتب شيخ اإلسالم 
، فال بد من التدرج في هشيخ اإلسالم يطوون الصفحات الكثيرة من هذا الكتاب ما يفهمونجميع كتب الذين قرؤوا 

 ،تعلمًا وتعليمًا، ولذا جاء في الرباني ،بد أن نبدأ بصغار العلم قبل كبارهالتعلم، ال بد أن نبدأ بالسلم من أوله، وال 
كما قال ابن عباس في الصحيح: هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، يأتيك طالب في المتوسط أو في 

ما يصح، عليك أن  ، الائت  بالكتاب الفالني :حتى في الجامعة أنت محتاج لكتاب أيها المعلم فتقولأو الثانوي 
وتنصح له، يأتي بكتاٍب يستفيد منه ويناسبه، ليس الملحوظ بالدرجة األولى في التعليم  ،تنصح هذا الطالب

ن كان هو المستفيد، المعلم هو المستفيد قبل الطالب، المؤلف مستفيد قبل القارئ، لكن ليس  ،مصلحة الشيخ وا 
يه أن ينصح من استنصحه، ولو قدر أنه طلب منه قراءة في جلوسه للتعليم من أجل أن ينفع نفسه فقط، بل عل



طلب من الشيخ أن ي قرأ عليه من كتاب لحاجة الطالب إليه، ويرا أن غيره من أهل العلم يحسن توضيح  ،كتاب
هذه رفعة له في الدنيا وا خرة، إيش وشرح هذا الكتاب فالنصيحة تقتضي أن يدل على من هو أولى منه، و 

ن كان يعني ما يصعب علينا  ما عاملناه وال زاولناه، ءنا شخص يريد أن يقرأ في كتاب يعنيإذا جاالمانع  وا 
وينفع الطالب أكثر من غيره، فهذا الذي يسمع مثل هذا الكالم من  ،لكن أن ننصح بمن عانى هذا الكتاب ،فهمه

طني في كتابه في ذلك، وهو من قه الحافظ الالبير أبو الحسن الدار "وقد جمع أامَة ما ذكرناالحافظ ابن كثير: 
لم يسبف الى مثله، وقد أعجا من يريد أن يرتي بعده،  ،بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن ،أجل كتاب  

 .فرحمه هللا وأالرم مثواه"
أو وهو أن يرتب على األبواب ليقرب تناوله للطَلب،  ،"ولالن يعواه شيء ال بد منهيقول الحافظ ابن كثير: 

أو على مسانيد  ،إما على األبواب ،كما اقترح الحافظ ابن كثير ،ال بد أن يرتب "لصحابةتالون أسماء ا
 ،وفهارس على ألفاظ المتون  ،الصحابة، وا ن الفهارس المتنوعة تخدم الكتاب، هناك فهارس على المسانيد

 وكلها تخدم الكتاب، فهذا األعواز أمره سهل تؤديه هذه الفهارس. ،وفهارس على األبواب
وقد يكون من مقاصد اإلمام توعير  "ال يكاد يهتدي اإلنسان الى مطلوبه منه بسهولة ،"فإنه مبدد جداً يقول: 

ال والتقاسيم من أجل أ الحصول على الفائدة من كتابه، كما فعل ابن حبان، يذكر عنه أنه رتب كتابه على األنواع
اد الحديث يقرأ الكتاب كامل، كم من فائدة تمر يحصل الطالب ويقف على الحديث بسرعة فيترك الكتاب، إذا أر 

وال بد من حواسب بضغطة زر تحصل على  ،ال، ال بد من فهارس :ونحن نقول ؟عليه في قراءة الكتاب كامل
ولذا رتب عليه هذا  ،فيما يتعلق بالحديث وبرواته، لكن ماذا ندرك؟ العلم صعب يحتاج إلى معاناة ،كل ما تريد

 ة الذكر في الدنيا وا خرة.األجر العظيم، ونباه
 :المضطرب :النوع التاسع عشرشرح: 

وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه, أو من وجوه أخر متعادلة ال ، المضطرب :النو  التاسع عشر
يطول ذكرها  ،وله أمثلة كثيرة ،وقد يكون تارة في اإلسناد, وقد يكون في المتن ،يترجح بعضها على بعم

 .وهللا أعلم
وفساد نظامه، وأما تعريفه في االصطالح: فهو  ،وهو اختالل األمر ،فاعل من االضطراباسم  :المضطرب

لكنه يروا على أكثر من وجه، وأن تكون هذه  ،حديث واحد ،الحديث الذي يروا على أوجه مختلفة متساوية
بعض الوجوه على بعض؛ ألنه إذا وأن يكون هذا االختالف بالتساوي، فال يمكن ترجيح  ،األوجه مختلفة ال متفقة

 وانتفى االضطراب. ،أمكن ترجيح بعض األوجه على بعض انتفى االضطراب، عمل بالراجح وترك المرجوح
ال يترجح  ،"وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ  بعينه أو من وجوه أخر متعادلة: -رحمه هللا-يقول الحافظ 

مثلوا  ))شيبتني هود وأخواتها((حديث:  وتارة يكون في المتن" ،بعضها على بعم، وقد يكون تارة في اإلسناد
المقصود أنه روي على  ،وروي من مسند عائشة ،به للمضطرب، روي من أوجه كثيرة، فروي من مسند أبي بكر

ن كان الحافظ ابن  أوجه أكثر من عشرة، وهذه العشرة مختلفة، مع أنه ال يمكن الترجيح بينها عند من مثل به، وا 
 ،له طرق ف ))شيبتني هود وأخواتها((فانتفى االضطراب،  ،تمكن من ترجيح بعض هذه الوجوه على بعض حجر



ومنهم  ،ومنهم من يجعله من مسند أبي بكر، ومنهم من يجعله من مسند سعد ،منهم من يجعله من مسند عائشة
 .. إلى آخره.هممنو 

والقرآن كله كما قال شيخ  ،وقرأ القرآن كما أمر ،بروقرأ بتد ،وعلى كل حال السورة مظنة لذلك، لمن ألقى السمع
من قرأه على الوجه المأمور به أورثه من اإليمان والعلم ما ال يدركه من لم يفعل مثل فعله،  -رحمه هللا-اإلسالم 

 ؟رأما يمكن أن يدرك العلم إال بهذه الطريقة، ونحن مع األسف من يقرأ القرآن منا يقرأه على وجٍه ال يدري كيف ق
كثير  منهم  القرآن وهذا الواقع، نعم أثر عن السلف أنهم يقرؤون  ؟بحيث لو تحرك عنده شيء ما يدري أين وقف

قرأ القرآن في يوم لكن مع حضور القلب وبعضهم في ثالث، ووجد من يقرأ القرآن في يوم، لكن قد ي   ،في سبع
فهذا في عموم الناس  أ القرآن في أقل من ثالث(())لن يفقه من قر درك ذلك، أما حديث: والتدبر، ومع المران ي  
وجلس ليقرأ القرآن الوقت  ،وتشغلهم عن قراءة القرآن، لكن من جلس واعتنى بالقرآن ،الذين تلهيهم األعمال

فالمسألة وقت، إذا افترضنا أن الشخص يقرأ القرآن في سبع وخصص كل يوم  ،الطويل كل وقته في قراءة القرآن
بينه وبين الذي يقرأ القرآن في يوم يخصص سبع ساعات؟ ما في فرق، صح عن عثمان أنه ساعة، ما الفرق 

يقرأ القرآن في ليلة، صح عن الشافعي كذلك وأبو حنيفة، وال ينكر ذلك إال من لم يدرك حقيقة هذا األمر بالفعل، 
تاج إلى مجاوزة امتحان، وال شك أن القرآن في بداية األمر يحتاج إلى معاناة يحتاج إلى شيء من التعب، يح

فجلس يوم وليلة ما استطاع أن يقرأ إال عشرين، ثم اعتكف بعد  ف شخص اعتكف ليقرأ القرآن في يوموأعر 
 .سنوات فقرأه في يوم وهو مرتاح، وا ن يقرأ القرآن في يوم بدون اعتكاف

-أن الترتيل أفضل، والشافعي والخالف بين أهل العلم معروف في المفاضلة بين الهذ والترتيل، فالجمهور على 
هذا ال ال يرا أن كثرة الحروف مع الهذ أفضل، وليست المسألة مفترضة فيمن يقرأ جزء ترتيل أو هذ  -رحمه هللا

هذا محل الخالف، وفي ترجمة  ؟يختلف فيه أحد، لكن المسألة مفترضة فيمن يجلس ساعة يقرأ جزئين أو أربعة
، -رحمه هللا-ختمة تدبر مكث فيها عشرين سنة  ولهن في ثالث الدهر كله، واحد من أهل العلم كان يقرأ القرآ

 :-رحمه هللا-يقول ابن القيم 
 فتررررررررررردبر القررررررررررررآن إن رمرررررررررررَت الهررررررررررردا

 

 فررررررررررررررررالعلم تحررررررررررررررررت ترررررررررررررررردبر القرررررررررررررررررآن   
 

، القرآن إال في رمضان ون كثير  من طلبة العلم ال يعرف ،لكن من يعتني بالقرآن ولألسف ،القرآن فيه العجائب
ال إذا سلم خرج، ال ،أو عشر دقائق فتح القرآن ،ر له يحضر قبل الصالة خمس دقائقن تيسيعني إ ليست  ،وا 

 .فضله على سائر الكالم كفضل هللا ،هذه حالة من يريد الدار ا خرة، القرآن كالم هللا
 هرررررررو الكتررررررراب الرررررررذي مرررررررن قرررررررام يقررررررررأه

 

 كأنمررررررررررررا خاطررررررررررررب الرررررررررررررحمن بررررررررررررالكلم   
 

 ،بدون مكبرات ،هود لهم وضع  آخر، المساجد تمتلئ وهم ال يسمعون الصوت عهدنا شيوخنا وهم يقرؤون سورة
 لكن يسمعون البكاء والتأثر، وهللا المستعان.
إضافة إلى  ،وأن نقرأه للتعلم والتدبر ،فعلينا أن نعتني بكتاب هللا ،على كل حال الحديث في هذا الباب يطول

، الحرف -سبحانه وتعالى-بد بتالوته فقط غير كالم هللا كسب األجر العظيم، فال يوجد في الوجود كالم متع
يعني ، هذا األقل عشر حسنات، يعني الختمة الواحدة ثالثة ماليين حسنة، ثالثة ماليين حسنة ،عشر حسنات

حتى تطلع الشمس،  ،الذي يقرأ القرآن في سبع ما يكلفه شيء، يجلس بعد صالة الصبح ساعة وينتهي اإلشكال



غيرها، لكن الحرمان ما له نهاية، الحرمان ال نهاية له، إذا جاء الئحة أو نظام من أنظمة البشر وال يحتاج إلى 
، تجد مدير الدائرة والوكالء ورؤساء األقسام وغيرهم يحتجبون عن الناس حتى يقرؤوا هذه الالئحة بفهم وتدبر

َأَفََل َيَتَدب ُروَن }يقول:  -حانه وتعالىسب-ما هم بصابرين، وهللا  ،إلى أن تأتي اللوائح التفسيرية ؟يش تحتملو 
 وهللا المستعان. [( سورة محمد44)] اْلُقْرآَن{

ن كان  ،وانتفى االضطراب ،رجح بعض الطرق على بعض -رحمه هللا-فسورة هود ابن حجر  يعني الحديث وا 
به للمضطرب، والحافظ  ط في السترة، مثلوامن تبعه مثلوا بحديث الخأكثرهم يمثل بهذا الحديث، ابن الصالح و 

وذلكم ألنه رجح بعض هذه الطرق  "بل هو حديث  حسن ،ولم يصب من زعم أنه مضطرب"في البلو  يقول: 
 مدونة في كتب علوم الحديث. ،على بعض، وعلى كل حال أمثلة المضطرب كثيرة

 : معرفة المدرج :النوع العشرون شرح: 
 ة في متن الحديث من كَلم الراوي, فيحسبها من يسمعها وهو أن تااد لف، معرفة المدرو :النو  العشرون 

وقد يقع  ،وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد و يرها ،مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك
فصل " :سماه حافَلً  وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتاباً ، ولذلك أمثلة كثيرة ،اإلدراو في اإلسناد

 .وهو مفيد جداً  "أدرو في النقل الوصل لما
أدرجت الشيء في الشيء إذا  ،اسم مفعول من اإلدراج، تقول: أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه :المدرج

 كما يقال: أدرج فالن في أكفانه إذا أدخل فيها. ،وضمنته إياه، أدخلته فيه
 ،سياق إسنادهما غير  في متنه كالمًا ليس منه،أو أدخل  ،أو سياق إسناده ،ير إسنادهوفي االصطالح: هو ما غ  

بأن تزاد لفظة في متن الحديث من كالم الراوي فيحسبها  -رحمه هللا-عرفه ، أو أدخل في متنه كالمًا ليس منه
من يسمعها مرفوعة من الحديث، وذلكم ألن الذي يزيد هذه اللفظة أو هذه الجملة التفسيرية ال يشير إلى أنه 

وحينئٍذ يقع اللبس، وغالب ما يقع من ذلك ما هو من تفسير الراوي من الصحابة ، ر إلى أنه زادهازادها، ال يشي
 مدرج. ،تفسير التحنث بالتعبد مزيد "-وهو التعبد-فيتحنث : "كما في حديث بدئ الوحي ،فمن دونهم
تي من يأتي بعده ويظن من أجل التوضيح، فيأ -رحمه هللا-له من هذا النوع نصيب، يدرج  -رحمه هللا-والزهري 

وكما قال  "فليفعل وتجيلهأن يطيل غرته منكم فمن استطاع : "أن هذا من الخبر، أبو هريرة في حديث اإلسبا 
ن كان الخالف جارٍ  ،أن هذا من كيسه -رحمه هللا-ابن القيم  وبعض الروايات تدل  ،في النونية نص عليه، وا 

 هذا مدرج. على أنه ليس بمدرج، لكن األكثر على أن مثل
بل في  ،وهو أكثر، وقد يقع في األحاديث الصحيحة ،وفي آخره ،وفي أثنائه ،واإلدراج يقع في أول الحديث

وله صور كثيرة تدرك  ،والحسان في السنن والمسانيد وغيرها، وقد يقع اإلدراج في اإلسناد ،الصحيحين منه أمثلة
الحافظ الخطيب أبو بكر  ،فيؤخذ من هناك -ه هللارحم-في ذلك الحافظ  الكالمقد فصل و من شرح النخبة، 

وهو مفيد  جدًا، ال يستغني طالب  (فصل الوصل لما أدرج في النقل) :البغدادي صنف في ذلك كتابًا حافاًل سماه
ما من نوع من أنواع علوم  ،الحديث عن مؤلفات الخطيب بحال، مهما قيل ما قيل فيه، وأنه تأثر بالمتكلمين

ف فيه مصنف، وما من مؤلف من مؤلف هذا العلم إال وقد اعتمد على كتب الخطيب، ثم يأتي الحديث إال صن
ن الخطيب تأثر بالمتكلمين، ونريد أن ننقي وننظف هذا العلم من الكالم وأهله، الحق يقبل : إمن يأتي ويقول



ن تأثر أو وقع في  ،والخطيب من أئمة هذا الشأن، إمام  حافظ مسند، ممن جاء به، الحق يقبل ممن جاء به وا 
 كالمه شيئًا من ذلك.

اإلدراج إن كان من أجل التفسير والتوضيح فقد تسامح العلماء في حكمه، وأما إن كان لغير هذا مما يوقع اللبس 
 وهللا المستعان. ،عند السامع فتعمده حرام عند أهل العلم

 :معرفة الموضوع المختلق المصنوع :النوع الحادي والعشرون شرح: 
منها اقرار وضعه على  :وعلى ذلك شواهد كثيرة، معرفة الموضو  المختلف المصنو  :لنو  الحادي والعشرون ا

, ومن ذلك ركاالة ألفا ه, وفساد معناه, أو مجاافة فاحشة, أو مخالفة لما ثبت في الالتاب أو حاالً  نفسه قاالً 
قدح فيه, ليحذره من يغتر به من الجهلة والسنة الصحيحة فَل تجوا روايته ألحد من الناس اال على سبيل ال

 والعوام والرعا . 
, يضعون أحاديث فيها ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعاً  ،منهم انادقة: والواضعون أقسام كثيرة

طائفة من الالرامية و يرهم، وهم من أشر ما فعل هذا  ، وهؤالءليعمل بهاو تر يب وترهيب وفي فضائل األعمال 
وهم شٌر من كل كذاب في هذا  ،في ن صدقهم ،بضررهم من الغرة على كثير  ممن يعتقد صَلحهملما يحصل 

الباب، وقد انتقد األئمة كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في ابرهم عارًا على واضع ذلك في الدنيا، 
عمدًا فليتبوأ مقعده من ))من كذب علي مت: -صلى هللا عليه وسلم-ونارًا وشنارًا في اآلخرة، قال رسول هللا 

 ،انما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم ،وهذا متواتٌر عنه، قال بعم هؤالء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه النار((
ال يحتاو في كمال شريعته وفضلها الى  يره، وقد  -عليه السَلم-وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه  ،وقلة عقلهم

 في الموضوعات،  ير أنه أدخل فيه ما ليس منه، وخرو عنه كتابًا حافَلً ابن الجواي صنف الشيخ أبو الفرو 
ولم يهتدِّ اليه، وقد حكي عن بعم المتاللمين انكار وقو  الوضع بالاللية،  ،فسقم عليه ،ما كان يلامه ذكره

بعضهم  وهذا القائل اما أنه ال وجود له أصًَل، أو أنه في  اية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، وقد حاول
فإن كان هذا الخبر صحيحًا  ))سيكذب علي((قال:  -عليه السَلم-الرد عليه برنه قد ورد في الحديث أنه 

ن كان كذبًا فقد حصل المقصود، فرجيب عن األول برنه ال يلام وقوعه الى  فسيقع الالذب عليه ال محالة، وا 
ر، وهذا القول واالستدالل عليه والجواب عنه بقي الى يوم القيامة أامان يمكن أن يقع فيها ما ذكقد اآلن اذ 

ويحف ون أمثالها من أضعف األشياء عند أئمة الحديث وحف اهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح، 
 .-رحمهم هللا ورضي عنهم-وبات خشية أن تروو عليهم أو على أحد  من الناس وأضعافها من المكذ

ضافته إلى أنواع ا النوع الحادي والعشرون: الموضوع، وذكره شر األحاديث "ألحاديث كما قال الخطابي: وا 
إما ألنه يدخل في عموم ما يتحدث به، أو على حد  زعم واضعه،  ،ثم تتابع أهل العلم على ذلك "الموضوع

ال ليس هو من السنة بقبيٍل وال دبير، المصنوع المكذوب المنسوب إلى رسول  المختلق واضعه يزعم أنه حديث، وا 
ه بين عامة ، وال يجوز إلقاؤ زورًا وبهتانًا ال تجوز روايته إال على جهة التحذير منه -صلى هللا عليه وسلم- هللا

ذا كان األمر في السابق يكتفى فيه بذكر  ،الناس كما يفعله بعض القصاص والوعاظ إال مقرونًا ببيان درجته، وا 
 أصل له، فإنه في هذه األزمان ال يكفي حتى يقال ثم اكتفوا بقولهم: هذا حديث  موضوع أو باطل أو ال ،السند

ذا خفي معنى الموضوع على بعض من -عليه الصالة والسالم-باللفظ المعروف أنه مكذوب على النبي  ، وا 



حكم على حديث بأنه  -رحمه هللا-فألن يخفى على العامة من باب أولى، فالحافظ العراقي  ،ينتسب إلى العلم
كيف تقول هذا مكذوب وهو مروي في  :مجفقال له شخص ينتسب إلى العلم من الع باطل مكذوب ال أصل له،

فأحضره من كتاب الموضوعات البن الجوزي بسنده، فتعجب من كونه ال يعرف موضوع  ؟كتب السنة باألسانيد
مة هذا حديث  موضوع، أو يتحدث إلى عا :الموضوع، وحينئٍذ ال يكفي في الوقت الحاضر أن يقال على المنبر

، ال بد أن يبين البيان ون يش معنى موضوع؟ ما يفهمإموضوع،  :ثم يقول ،الناس ويأتي بحديث قد تشربه قلوبهم
 الذي تبرأ به الذمة.

عني ي "على ذلك شواهد كثيرة"وأهدافهم مختلفة، يقول:  ،الموضوعات عليها دالئل، والواضعون أقسام وأصناف
 مما يستدل به على وضع الحديث:

يعني بلسان المقال أو بلسان الحال، بأن يعترف بأنه وضع هذا  ،اضعه على نفسه قااًل أو حااًل"اقرار و "
وضعوا أحاديث  ،ال سيما من تاب منهم ،وقد اعترف كثير  من الوضاعين بأنهم وضعوا أحاديث ،الحديث

الرجل كذاب فكيف  ه""اقرار واضعه على نفسكما يزعم بعضهم، ى أهله، أو حسبة روجوها إما إلفساد الدين عل
ابن دقيق العيد ينازع يقول: كيف نقبل إقرار هذا الواضع وهو كذاب؟ نعم، إذا لم يأت  الحديث إال  ؟يقبل إقراره

لكن لو قدر أنه أقر بأنه  ،.......نا ال نقبلمن طريقه نقبل إقراره، واعترافه على نفسه بالكذب يجرحه، ويجعل
ا ال عبرة بإقراره، ال سيما وأنه قد يعترف بوضع حديث، يأتي إلى حديٍث وضع حديثًا وهو مروي  من طرق أخر 

يستدل به خصمه إما مخالفه في المعتقد أو في المذهب فيقول: هو الذي وضع هذا الخبر، يعترف على نفسه 
ا وجميع ما ترويه ساقط، لكن يبقى أن هذ ،بأنه وضع الخبر، نقول: ال، إقرارك مردود  عليك، نعم أنت كذاب

يعني بلفظه  "قااًل"الحديث مروي من طرق أخرا بدونك؛ ألنه قد يعترف بأنه وضع الخبر إلبطال حجة الخصم، 
: من أين لك هذا الحديث؟ فيذكر أنه رواه عن له يقالفبأن يذكر أنه روا هذا الحديث،  "أو حااًل"يقول ذلك 

 شخٍص نعرف أنه مات قبل والدته، نعرف أنه كذاب ما روا هذا الحديث.
في ذروة الفصاحة والبالغة، فإذا جاءنا لفظ  ركيك  -عليه الصالة والسالم-ركاكة ألفاظه، الرسول  :ومن ذلك

أبدًا الرسول ما يقول مثل هذا الكالم، لكن إذا كان الخبر  وزعم لنا راويه أنه رواه باللفظ ما رواه بالمعنى نقول:
يعوزه  ،مرويًا بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة عند جمهور العلماء بشروطها قد تقصر عبارة الراوي، وقد تعوزه

 .-عليه الصالة والسالم-ته لى عبارة تكون أقل من مستوا عبار الموقف إ
))من أحسن ظنه بحجٍر نفعه(( مخالف لجميع  ب، ومخالف لما ثبت بالكتاقد يكون معناه فاسد :وفساد معناه

 .آيات التوحيد في القرآن
عليره الصرالة -على عمٍل يسير جدًا أجر كبير، فنحكم مباشرًة بسبب هرذه المجازفرة برأن الرسرول  :مجازفة فاحشة

المعتبرررة، لكررن إذا وجررد لرره  مإلسررالإسررناده، ولررم يوجررد فرري دواويررن اإذا لررم نقررف علررى  ،هررذامثررل ال يقررول  -والسررالم
ال فضررل هللا ال يحررد،  ت المجازفررةإسررناد يصررح فرري دواويررن اإلسررالم وجررد  :))مررن قررالحسرربما يتصرروره السررامع، وا 

ن كانت مثل زبد البحر((في يوم سبحان هللا وبحمده  فري الصرحيحين، سربحان هللا  مائة مرة حطت عنه خطاياه وا 
ال، فكالمهم هذا فيمرا إذا لرم نقرف  ؟هذه مجازفة :ما تصل إلى دقيقتين، نقول ،وبحمده مائة مرة في دقيقة ونصف

يررش إ سررناد صررحيحاإلجرردنا و و  ،لرره علررى إسررناد فررنحكم عليرره، أمررا إذا وجرردناه مرويررًا باإلسررناد فرري دواويررن اإلسررالم



 ،أمررر بهررا ، عمررر اإلنسرران كلرره سررتين سربعين سررنة يعمررل هررذه العبررادات الترري-سرربحانه وتعررالى-فضررل هللا  ؟المرانع
الجررزاء جنررات عرضررها السررماوات  ؟ويررش الجررزاء ،وقررد يررزاول بعضررها ثررم يترروب سررتين سررنة ،ويترررك هررذه المحرمررات

بشرررر، إذا أردنرررا أن نطلرررق المجازفرررة هرررذه  ، وال خطرررر علرررى قلررربوال أذن  سرررمعت ،واألرض، فيهرررا مرررا ال عرررين  رأت
الكالم هذا على إطالقه، ونسمع كثيرًا ممن يتصدا المجازفة، لكن هذه ثابتة في الكتاب والسنة ماذا تقول؟ فليس 

ثررم صررلى  ،وجلررس يررذكر هللا حتررى تطلررع الشررمس ،مررن صررلى الصرربح فرري جماعررة)): حررديث إلجابررة النرراس يقررول
مرا هرو بصرحيح، جررب وشروف، خلري واحرد  ، تكفري هرذه......،هرذه مجازفرة :يقرول ركعتين فله أجر حجة تامرة((

، فرراألمر ............ مشررينا يرراهلل :قررولت جبررل، لكررن تمررر وتضرررب البرروري أثقررل مررن  إلررى أن تطلررع الشررمس يجلررس
الخبر بجميع طرقه ما يسلم من مقال، لكن بمجموعها ال يقل نعم ليس بالسهل على النفوس، هذه ليست مجازفة، 

عرررن درجرررة الحسرررن، وفضرررل هللا واسرررع، فضرررل هللا واسرررع، هرررل تعلمرررون أن مرررن النررراس مرررن تجرررري حسرررناته مئرررات 
يرررش؟ سرررن سرررنة حسرررنة، لرررو تصرررورنا أنررره فررري القررررن الثررراني ا ن لررره ألرررف وثالثمائرررة سرررنة تجرررري سررربب إب ؟نالسرررني

حسناته، فضل هللا واسع، له أجرها وأجرر مرن عمرل بهرا إلرى يروم القيامرة، فلريس هرذا مرن براب المجازفرة، وال نأخرذ 
هذه مجازفة، ولكن فضل هللا ال  :قولهذا الكالم على إطالقه، نعم هو قرينة، فإذا لم نقف في الخبر على إسناد ن

ن كانت مثل زبد البحر  يرش؟ سربحان هللا وبحمرده مائرة مررة تحط عن الشخص بسربب إيحد، الذنوب والمعاصي وا 
 في دقيقة ونصف، وهللا المستعان.

على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام   تجوا روايته ألحد  من الناس اال"فَليقول: 
، ال سيما وأن الوضاعين تفننوا في العبارات، وهولوا بعض األمور فقبل الناس منهم هذه الموضوعات والرعا "

 وأولعوا بها.
والواضعون أقسام: منهم زنادقة يريدون إفساد الدين على أهله، وهؤالء أمرهم واضح ومكشوف، لكن اإلشكال 

يضعون أحاديث فيها  ،عبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعاً فيمن بعدهم، ولذا هم شر  أصناف الوضاعين، قوم  مت
في فضائل األعمال ليعمل بها، حسبة، فالناس لثقتهم بهم، الناس عمومًا يثقون فيمن يميل إلى  ،ترغيب وترهيب

، وهو أهل  للثقة إذا كان على الجادة، فهؤالء المتعبدون وضعوا أحاديث في ادة عمومًا، عموم الناس يثقون بهالعب
فوضعوا في هللا،  بضائل القرآن؛ ألنهم رأوا الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق وتركوا كتاف

من المؤسف جدًا أن يتداولها و فضائل السور سورة سورة، فلمكانتهم وعبادتهم وثق الناس بموضوعاتهم وتداولوها، 
في نهاية كل سورة يذكرون  ،روا هذه األحاديثوالزمخشري ذك ،البيضاوي  ، الواحدي،بعض المفسرين، نقلوها

، وال شك أنهم أخطئوا في هذا، ويزداد الموضوع الطويل في فضائل السور فضل هذه السورة من هذا الخبر
فتح البيان  (روح البيان)صاحب  -صاحب فتح البيان-الخطأ حينما تذكر هذه األحاديث ويبرر لها، كما صنع 

لصديق غير، ( فتح البيان)أما  (،روح البيان) :حقي البروسوي، له تفسير كبير اسمهسماعيل إلغير، روح البيان 
فيه ألفاظ بغير  ،تفسير صوفي ،وتفسيٍر نظيف في الجملة، لكن روح البيان إلسماعيل حقي ،كتاب طيب

ن لم تثبت ف قد قال العربية، وفيه ذكر هذه األحاديث، وقد برر لذكره إياها، يقول: إن صحت بها ونعمت، وا 
))من كذب علي : -عليه الصالة والسالم-فلم نقع في الوعيد الذي ذكره في قوله  ،القائل: إنا لم نكذب عليه

 هم ما كذبوا عليه، لكل قوٍم وارث، هذا القول قيل به من قبل. متعمدًا((



لما "فعل هذا، أو من فعل هذا، األصل من  وهم من أشر ما فعل هذا" ،"وهؤالء الطائفة من الالرامية و يرهم
وهم شٌر من كل كذاب في هذا  ،في ن صدقهم ،تقد صَلحهمعمن الغرر على كثير  ممن ي ميحصل بضرره

وسطروه عليه  ،وقد انتقد األئمة كل شيء فعلوه من ذلك" لناس إلى روايتهم، ثقة الناس بهم، نعم لركون االباب"
: -صلى هللا عليه وسلم-في اآلخرة، قال رسول هللا  في ابرهم عارًا على واضع ذلك في الدنيا، ونارًا وشناراً 

، وهذا مما تواتر لفظه ومعناه، وهو من طرق  ،وهذا متواتر" ))من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار((
 .من جمع غفير من الصحابةو 

 ممررررررررررا تررررررررررواتر حررررررررررديث مررررررررررن كررررررررررذب
 ج

 ومررررررررررررررن بنررررررررررررررى هلل بيتررررررررررررررًا واحتسررررررررررررررب 
 ج

، ومثل به شيخ -عليه الصالة والسالم-التواتر، وهو مقطوع  بالنسبة إليه وأهل العلم قاطبة يحكمون عليه ب
وتحدث عن ا حاد  ،في منهاج السنة، ومثل بفضائل أبي بكر وعمر للمتواتر المعنوي  ياإلسالم للمتواتر اللفظ

خبار إلى متواتر وآحاد في مواطن، وذكر أنها تفيد العلم بالقرائن، وأكرر هذا الكالم؛ ألنه يتردد كثيرًا أن تقسيم األ
 وال يؤخذ به، فاهلل المستعان. ،وال ينبغي أن يعتمد ،من صنع المتكلمين

نما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم ،"قال بعم هؤالء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه وقلة عقلهم، وكثرة  ،وا 
يعني الدين صفائه   يره" الى اال يحتاو في كمال شريعته وفضله -عليه السَلم-فجورهم وافترائهم، فإنه 

 ، نعمونقائه ووضوحه ليس بحاجة إلى ترويج، الدين في المشرق والمغرب في الغالب انتشر من غير الجهاد
وأرغموا على الدخول في دين هللا، لكن كثير  منهم دخل من غير جهاد، ولوال أولئك األشرار الذين  ،أدخل الناس

من االنحالل والخواء الفكري الذي يعيشه الناس  واب الناس وعانيصدون عن دين هللا ما يتصور بعد أن جر 
ويطبق تطبيق صحيح في واقع  ،الذي أدا إلى عدٍد كبير منهم إلى االنتحار، لو يعرض اإلسالم عرض صحيح

شخص ال يدخل في دين هللا، وقد وجد من يدخل في دين هللا من غير  -وهللا أعلم-الناس ما بقي على األرض 
، وقد جاء شخص إلى مكتب من مكاتب همإسالمعلنون ن من غير دعوة، يبحثون عن المسلمين يا  ،دعوة

إنه ذهب  :هو مسلم، ما السبب؟ وهو هندوسي، السبب في ذلك قال :وقال ،الهند وأعلن إسالمهفي الدعوة 
ر، فبادر بجمع حطٍب ما مستها النا ،عارية أمام الناس وبقت األمليحرق أمه فأشعل النار فأكلت النار الكفن، 

كثير فأحرقها تبعًا لديانتهم المعتقدة، لكن يرا أمه أمام الناس عارية، ويرا المسلمين ماذا يصنعون بموتاهم؟ 
يعني في حال الموت مؤثر فضاًل عن حال الحياة، فاإلسالم ليس بحاجة إلى ترويج، ينشر اإلسالم الصحيح 

 وهللا المستعان. ،صافدين اإلن ،فيسلم الناس، اإلسالم دين العدل
"وقد صنف الشيخ أبو الفرو بن الجواي كتابًا حافًَل في الموضوعات  ير أنه أدخل فيه ما ليس منه، وخرو 

 ،ابن الجوزي صنف كتاب الموضوعات وهو كتاب  حافل اليه" ولم يهتدِّ  ،فسقم عليه ،منه ما كان يلامه ذكره
ن كان لكنه أدخل فيه ما ال يصل إلى حد الوضع، بل في ه الضعيف الكثير، وفيه الحسن، ويوجد الصحيح وا 

رواية حماد بن شاكر،  كر أنه في صحيح البخاري منوفيه حديث ذ   ،قلياًل، بل فيه ما هو في صحيح مسلم
لكن في رواية حماد بن شاكر، والذي أوقعه في ذلك أنه يحكم على  ،الروايات المشهورةيعني ما هو........... 

ن كانت له ما يوجد في سنده مَ الحديث بمجرد  ن اتهم بالكذب أو كذاب، فيحكم على الحديث بأنه موضوع وا 
 :-تعالى رحمه هللا-أسانيد أخرا، وأما الضعيف فهو كثير  جدًا، ولذا يقول الحافظ العراقي 



 وأكثررررررررررررررر الجررررررررررررررامع فيرررررررررررررره إذ خرررررررررررررررج
 ج

 لمطلرررررررق الضرررررررعف عنرررررررى أبرررررررا الفررررررررج 
 

، ومن جاء لئآللئ وذيل الآلالموضوعات، فاستدرك السيوطي في ال استدرك عليه أحاديث ينبغي أن تذكر في
  .وغيرها من الكتب في الموضوعات ،صاحب الفوائد المجموعةو الشريعة  بعدهم كصاحب تنزيه

يقول: ما يمكن يكون الحديث موضوع، هذا ال  "وقد حكي عن بعم المتاللمين انكار وقو  الوضع بالاللية"
عليه -نه ال يوجد حديث موضوع، ال يمكن أن يتصور مسلم يكذب على النبي ال: إقف ،عناية له بعلم الحديث

ُف َعنِّ اْلَهَوى }، والسنة من الوحي، -الصالة والسالم  [( سورة النجم4-3)] اِّْن ُهَو اِّال  َوْحٌي ُيوَحى{*  َوَما َينطِّ
ْكَر َوا ِّن ا َلُه َلَحا} ،والوحي محفوظ عليه -ما يمكن أن يكذب عليه  [( سورة الحجر9)] فُِّ وَن{اِّن ا َنْحُن َنا ْلَنا الذ ِّ
 .-الصالة والسالم

هذا - "وقد حكي عن بعم المتاللمين انكار وقو  الوضع بالاللية، وهذا القائل اما أنه ال وجود له أصَلً يقول: 
برنه قد ورد  أو أنه في  اية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، وقد حاول بعضهم الرد عليه -كالم ابن كثير

فإن كان هذا الخبر صحيحًا فسيقع الالذب عليه ال  ))سيكذب علي((قال:  -عليه السَلم-في الحديث أنه 
ن كان كذباً  "فرجيب عن األول برنه ال يلام ، يقول ابن كثير: حصل المقصود" ...، -فهو رد عملي- محالة، وا 

))سيكذب ، وقوله: ههو نفى وجود الكذب إلى عصر يعني إلى أن قال هذا المتكلم ما قال، ف وقوعه الى اآلن"
و في الزمن الذي قبله، إلى في هذه السنة أو التي قبلها، أو في هذا العصر أ ،من ا ن .... ما يلزم علي((
 ."اذ بقي الى يوم القيامة أاماٌن يمكن أن يقع فيها ما ذكر"ما وجد،  وجوده

"وهذا القول واالستدالل عليه والجواب عنه من ابن كثير:  ن قال الحافظوا  على كل حال الحديث يصلح للرد، 
ويحف ون أمثالها  ،الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ،أضعف األشياء عند أئمة الحديث وحفا هم

 ."-رحمهم هللا ورضي عنهم-أو على أحد  من الناس  ،وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروو عليهم
يقول:  (15)في مناهج السنة في الجزء السابع صفحة  ،في المنهاج -تعالى مه هللارح-شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ))سيكذب علي((نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقًا وكذبًا، وقد روي عنه أنه قال: "
ن كان كذبًا فقد كذب عليه ،فإن كان هذا الحديث صدقًا فال بد أن يكذب عليه ، -رحمه هللا-م الشيخ هذا كال "،وا 

 وكالم ابن كثير ما سمعتم.
نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه وعن غيره "يقول:  (15)الجزء السابع صفحة في الشيخ في المنهاج 

ن  ))سيكذب علي((صدقًا وكذبًا، وقد روي عنه أنه قال:  فإن كان هذا الحديث صدقًا فال بد أن يكذب عليه، وا 
 الرد حاصل حاصل على الوجهين. "،قد كذب عليهكان كذبًا ف

 يمدينا نأخذ المقلوب، نعم؟
 طالب:......

إيه ال هو طويل المقلوب، وفيه ما فيه، معرفة من تقبل روايته نقف عليه، نأخذ المقلوب؟ ها يا أحمد؟ إيه نأخذ 
 المقلوب، ال بأس، نعم؟ 

 طالب:......



مرتكب كبيرة، موبقة من  ،على خطٍر عظيم -عليه الصالة والسالم-من يتعمد الكذب على النبي إيش فيه؟ نعم 
ن قال أبو محمد  عظائم األمور، متوعد بالنار، فليتبوأ مقعده من النار، لكنه ال يكفر عند جماهير العلماء، وا 

م أو بأنه يكفر، ونقل الحافظ الذهبي عن ابن الجوزي أنه إن كذب في تحليل حرا -والد إمام الحرمين-الجويني 
تحريم حالل أنه يكفر، على كل حال هو على خطٍر عظيم، ومن كذب مرًة واحدة ردت أخباره كلها، وسقط 

نسأل هللا العافية، والخالف عند أهل العلم على ما سيأتي في قبول  ،االحتجاج به، ولبث العار في الدنيا وا خرة
التوبة النصوح بشروطها أنه يتحتم عذابه في  توبته، والخالف في قبول توبته، وليس معنى هذا أنه إذا تاب

ال، هذا بينه وبين ربه، لكن معاملته في الدنيا إذا تاب هل يقبل خبره أو ال يقبل؟ نظيره من تاب من  ،ا خرة
يَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناتِّ }القذف  يَن َجْلَدًة َواَل تَ }حكمهم الجلد ثمانين جلدة  {َوال ذِّ ْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َفاْجلُِّدوُهْم َثَمانِّ

ُقونَ  يَن َتاُبوا*  َوُأْوَلئَِّك ُهُم اْلَفاسِّ يَن َتاُبوا} ،[( سورة النررور1-4)]{ اِّال  ال ذِّ فاالستثناء إذا تعقب جمل يعود { اِّال  ال ذِّ
في حكم  -شاء هللا تعالىإن -مسألة خالفية عند أهل العلم، تأتي اإلشارة إليها  ؟األخيرة منهاإلى إليها كلها أو 
 ، وخالف أهل العلم في قبول توبته، نعم؟وفي قبولها ،توبة الكذاب

 طالب:.......
ال..،وهللا ما أدري، أنا  ، معرفة من تقبل روايته ومن ترد ألن نريد أن نقف على أشوف المقلوب إن كان أسعف وا 

 نعم؟
 طالب:.......
 في السيارة، نعم هات، نعم يا أحمد.إذا في وقت...، تدري العفش  إيه ما يخالف

 :المقلوب :النوع الثاني والعشرون شرح: 
فاألول كما ركب مهرة محدثي بغداد ، وقد يكون في اإلسناد كله أو بعضه، المقلوب :النو  الثاني والعشرون 

د آخر, آخر, وركبوا متن هذا الحديث على اسناحديث  للبخاري حين قدم عليهم اسناد هذا الحديث على متن 
 ،وهو من القبيل الثاني ،وما هو من حديث نافع عن سالم ،ما هو من حديث سالم عن نافعمثاله وقلبوا 

وكل اسناد الى متنه,  ،رد كل حديث الى اسنادهعليه  قرءوهاوصنعوا ذلك في نحو مائة حديث أو أايد, فلما 
 ،رحمه هللاف رفوا منالته من هذا الشرنوع ،ولم يرو عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه, فع م عندهم جداً 

 .وأدخله الجنان
هنا على أنه ال يلام من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في اوقد نبه الشيخ أبو عمرو ه

 .نفسه; اذ قد يكون له اسناد آخر, اال أن ينص امام على أنه ال يروى اال من هذا الوجه
طريف التي أداها المنا ر وينقطع، اذ األصل عدم ما سواها حتى يثبت قلُت: يكفي في المنا رة تضعيف ال

وهللا أعلم، قال: ويجوا رواية ما عدا الموضو  في باب التر يب والترهيب والقصص والمواعظ  ،بطريف  أخرى 
وفي باب الحَلل والحرام، قال: وممن يرخص في رواية الضعيف  ،-عا وجل-ونحو ذلك اال في صفات هللا 

 .-رحمهم هللا تعالى-ذكرناه ابن مهدي  وأحمد بن حنبل فيما 
ذا عاوته الى النبي  صلى هللا عليه -من  ير اسناد فَل تقل: قال النبي  -صلى هللا عليه وسلم-قال: وا 

 ، وكذا فيما يشك في صحته أيضًا.األلفا  الجاامة، بل بصيغة التمريمكذا وكذا، وما أشبه ذلك من  -وسلم



هو اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه، تقول: قلبت الرداء إذا  :: المقلوب-رحمه هللا-يقول 
وعرف هه، فالمقلوب هو المصروف عن وجهه. وجعلت أعاله أسفله، وكالم  مقلوب أي مصروف  عن وج ،حولته

 حوه عمدًا أو سهوًا.في االصطالح: بأنه الحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ  ب خر بتقديم أو تأخير ون
بن مرة يجعل مرة بن كعب، نصر بن علي يجعل علي بن ، كعب والقلب قد يكون في اإلسناد كله أو في بعضه

حديث عن نافع يجعل عن سالم وهكذا، قد يقلب اإلسناد كله فيجعل رواة بدل رواة، ال هذا في بعضه،نصر، 
 نعم؟

 طالب:.......
هو الحديث الذي أبدل في  ،ذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ ب خرهو الحديث النعم  تعريف اصطالحي؟

 بتقديم أو تأخير ونحوه عمدًا أو سهوًا. سنده أو في متنه لفظ ب خر
مثل له بقصة البخاري مع محدثي  -القلب في اإلسناد-وقد يكون في المتن، فاألول  ،قد يكون القلب في اإلسناد

وذاع صيته قبل دخول بغداد، فلما أراد دخول بغداد اجتمعوا فأرادوا أن  ،أمرهاشتهر  -رحمه هللا-بغداد، البخاري 
وأن يعرفوا مقدار علمه، فركب هؤالء إسناد بعض األحاديث على المتون األخرا  ،يبينوا منزلة هذا اإلمام

وا عليه ما هو وعكسوا، فجعلوا إسناد هذا الحديث على متٍن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناٍد آخر، وقلب
حديث سالم عن نافع، وما من حديث نافع عن سالم، وصنعوا ذلك في نحو مائة حديث أو أزيد، ووزعوها على 

ثم الثالث  ،كل واحد عشرة أحاديث، فألقى األول العشرة التي معه كل ذلك ساكت، ثم الثاني ،عشرة أشخاص
وظهر ضعفه، أما الفهماء  ،: عجز الرجل وبان عجزهفالجهال قالوا ،، إلى أن تم العاشر-رحمه هللا-وهو ساكت 

وصوابه كذا،  ،كذا :لما انتهوا التفت إلى األول قال: حديثك األول قلت ،استعجل ،قالوا: فهم الرجل، ما بادر
وصوابه كذا إلى ثمانمائة حديث، فاعترف الناس بفضله، وهذه القصة مروية عند الخطيب  ،كذا :والثاني قلت

لتاريخ، الحافظ ابن كثير البداية والنهاية، وهدي الساري للحافظ ابن حجر، كتب المصطلح كلها، البغدادي في ا
وهي مروية أيضًا عند ابن عدي في جزٍء له في شيوخ البخاري، ويرويها ابن عدي عن جمٍع من شيوخه لم 

صححوها وأثبتوها قالوا: يسمهم، فالذين طعنوا في مثل هذه القصة قالوا: إن شيوخ ابن عدي مجهولون، والذين 
ن كانوا مجهولين إال أنهم جمع يجبر بعضهم بعض، والقلب لالمتحان قد يحصل، ويجوز فعله على أن ال  وا 

ال قال الشيخ ،فيقلب عليه إسناد ،يستمر، يختبر الشيخ تلميذه الصواب كذا؛  :ثم في الحال إن أجاب الطالب وا 
ل امتحان الطالب ال بأس به، وهذه طريقة مسلوكة، أحيانًا يسكلها لئال ينقل عنه على الخطأ، فاستعماله من أج

من يختبر الطالب بطريقة الصح والخطأ، لكن على أن ال يتفرق الناس ويروها عن الشيخ على الخطأ، ال بد 
من البيان، وعلى كل حال هذه القصة ال مانع من إثباتها باعتبار أن شيوخ ابن عدي جمع يجبر بعضهم بعضًا، 

 -رحمه هللا-قطني أحاديث على الدار ها، واإلمام أهل  لذلك، وقد قلب و العلماء، وتداول ةنألسستفاضت على وا
وليس في متنها  ،وعلى جمع من أهل العلم، المقصود أن هذه طريقة مسلوكة ،زي وعلى الحافظ الم وامتحن فرده،

 ما يستغرب أبدًا، وهي متداولة عند أهل العلم.
ن  ))حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله((ديث في متنه حديث في صحيح مسلم: لب من األحامما ق   وحديث وا 

نه قالوا: إ وليضع يديه قبل ركبتيه(( ،))إذا سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك البعيركان عاد فيه نظر حديث: 



ال وي))وليضع ركبتيه قبل يديه(( مقلوب، صوابه:  ينهى عن )يبرك(؟ ش قيل بقلبه، أنه انقلب على الراوي، وا 
يناقض  البعير يضع يديه قبل ركبتيه، فيكون أول الحديث ؟ويضع يديه قبل ركبتيه ،البروك كما يبرك البعير

والعكس، لكن هذا الكالم ليس بصحيح، فالحديث آخره يشهد ألوله، وليس فيه تناقض بين أوله وآخره  آخره
يعني ال يلقي بنفسه على  دكم فال يبرك كما يبرك البعير(())إذا سجد أح: -عليه الصالة والسالم-بوجه، فقوله 

 :وأثار الغبار يقال ،وحصحص البعير إذا فرق الحصى ،برك البعير :األرض بقوة كما يفعل البعير؛ ألنه إذا قالوا
ما يرمي بنفسه على األرض بقوة كما يفعل البعير،  ،يضع وضع ))وليضع يديه قبل ركبتيه((برك، ولذا قال: 

والثاني خطر  عظيم، فال  ،وأن تلقيه على األرض، األول يجوز ،ا فرق بين أن تضع المصحف على األرضولذ
كما يفعل  ،ويثير الغبار واألتربة ،يبرك كما يبرك البعير، ال يرمي بنفسه على األرض بقوة بحيث يفرق الحصى

 يضع يديه قبل ركبتيه، فبمجرد الوضع ليس ببروك. (())وليضعالبعير، 
هم حديث السبعة الذين يظل (())حتى ال تعلم ،يعني المتفق عليه -في صحيح مسلم-حديث الذي في الصحيح ال

هذه رواية  رجل  تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفقه يمينه(())ظله يوم ال ظل إال ظله، هللا في 
))حتى ال تعلم ما يكون باليمين، فرواية: وهي في الصحيحين، وهي ماشية على الجادة؛ ألن اإلنفاق إن ،األكثر

يقول:  ،وصيانًة له ،حمايًة للصحيح لكن لو قال قائلنقلب، مثل به للمقلوب، مما اهذا  يمينه ما تنفق شماله((
وأحيانًا بيديه كلتاهما، صيانة  ،وأحيانًا بشماله ،إن هذا الرجل ينفق بكثرة، ومن كثرة إنفاقه يعطي أحيانًا بيمينه

ن كان عاد فيه بعد، التأويل هذا فيه بعد، لكن ال شك أن للصحيحين منزلة، وال نفترض  ،لما بعد للصحيح وا 
ن -إن شاء هللا تعالى-ال، لكن لو قيل بهذا حينئٍذ ال بأس  ،ونتصور في الرواة أنهم معصومون في الخطأ ، وا 

 مثلوا به للمقلوب.
معين الحكم بضعفه في كم بضعف سند الحديث الحالهنا نبه ابن الصالح على أمور وهي: أنه ال يلزم من 

إذ قد يكون له إسناد آخر، يعني الحكم على سند خاص بأنه ضعيف ال يعني الحكم على المتن، إذ قد  ،نفسه
يثبت المتن بطرق أخرا، اللهم إال أن ينص إمام مطلع على أنه ال يروا إال من هذا الوجه، فإذا كان الخبر ال 

ذا حكمنا على سند بأنه صحيحيروا إال من هذا  السند  ،الوجه، وهذا الوجه ضعيف جزمنا بأن المتن ضعيف، وا 
علة أو شذوذ، إذ شروط الصحة منها ما يرجع إلى  هقد يكون في ؟ ال، ألنصحيح هل يلزم من ذلك صحة المتن

ة، وفيه علة خفية تقدح فقد يكون اإلسناد صحيحًا لكن متن الحديث فيه مخالف ،ومنها ما يتعلق باإلسناد ،المتن
فيه، على كل حال ال تالزم بين الحكم على اإلسناد والحكم على المتن، قد يضعف اإلسناد ويصح المتن بطرٍق 

 أخرا والعكس.
"يكفي في المنا رة تضعيف الطريف التي أبداها المنا ر وينقطع، اذ األصل عدم ما يقول الحافظ ابن كثير: 

يش معنى هذا إ ،-رحمه هللا-هذا كالم مستغرب من الحافظ ابن كثير  رى"سواها حتى يثبت من طريف  أخ
فأبدا المناظر حجته بحديث، يقول: خصمه له  ،الكالم؟ يقول: إذا كان في مناظرة بين اثنين تناظرا في مسألة

ته في الحديث الذي أورد :أن يبطل الحجة بأن يقدح في سند هذا الخبر، يأتي بحديث يحتج به المناظر، فيقول
 ؟يصو  له أن يقول مثل هذا الكالم أخرا يثبت بهاأن له طرق يعرف سنده فالن، لكن إذا كان هذا الخصم 



سواًء كان على لسانه أو على  ،وعلى المسلم ال سيما من ينتسب إلى العلم أن ينشد الحق ))الدين النصيحة((
 .-هللا رحمه-لسان خصمه، فمثل هذا الكالم يستغرب من الحافظ ابن كثير 

ن الحافظ ابن كثير يرا أن قد يقول قائل: إوما صح من السنة هو مقصد الجميع،  ،والقول الذي يدعمه الكتاب
مثل هذه المناظرات بين سني ومبتدع مثاًل، وجاء هذا المبتدع بما يؤيد بدعته من عمومات النصوص، وخفي 

ارج مثاًل فيأتي بحديث فيه وعيد، وله أضعاف ما جاء به، وما جاء به فيه ضعف، الشخص من الخو عليه 
، والحق ثابت ما يخفى على أحد، لكن المسألة آنية، يريد يد أن يقطع حجة هذا الخصم المبتدعوهو ير  ،نظائر

يقول: حديثك الذي أوردته فيه فالن، ويسكت عما يؤديه من األحاديث فأن يهدم حجة هذا المبتدع ويكتفي بذلك، 
ن كانت محمولة عند أهل السنة على وجٍه صحيح، يعني لو صارت  ،هذا الحديث األخرا التي جاءت بمعنى وا 

يعني في باب المناظرة  -رضي هللا عنه-مناظرة بين سني وشيعي، ثم جاء هذا الشيعي بما يبين فضل علي 
ال ففضائل علي  جاء بحديث فيه ضعف، نقول: حديثك الذي أوردته ضعيف من أجل إسكات الخصم فقط، وا 

ال يماري فيها أحد، لكن حينما يريد الخصم أن يتطاول على الشيخين على أبي بكر وعمر ال شك أن  ،ةثابت
 الحق ال بد أن يوضح ويبين.
فيه ما فيه؛ ألن الحق ال بد من بيانه سواًء جاء على لسان الموافق  -رحمه هللا-على كل حال كالم ابن كثير 

مامه  مذهب يقول: وهللا إنه ال ال ه شافعيإمام الحافظ ابن كثير ألن -ه هللارحم-اإلمام الشافعي -أو المخالف، وا 
 ون عليه المسلم المتجرد الذي ينشديبالي أن يكون الحق على لسانه أو على لسان خصمه، وهذا ما ينبغي أن يك

 .الحق
ال في "ويجوا رواية ما عدا الموضو  في باب التر يب والترهيب، والقصص والمواعظ ونحو ذلك ايقول: 

الرواية شيء والعمل شيء، لكن عموم من كتب في علوم  وفي باب الحَلل والحرام" ،-عا وجل-صفات هللا 
الحديث يرون العمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ، وال يرون ذلك في 

تدل على ذلك، بل نقل النووي األحكام من الحالل والحرام والعقائد، ورخصوا في ذلك ونقلت عنهم عبارات 
وفي غيرها من كتبه، وفي  ،اإلجماع على العمل في الضعيف في الفضائل في مقدمة األربعين، وفي األذكار

ذا ساهل في نقل اإلجماع، والمخالف شرح المهذب في مواضع نقل اإلجماع، والنووي كما نعرف مت موجود، وا 
 جد في الضعيف من باب أولى.وجد الخالف بين المتقدمين في الحسن فألن يو 

والفضائل إن كانت مما يترتب على فعله ثواب دون تركه فهي من األحكام، هي من األحكام؛ ألن من األحكام 
الخمسة المندوب، وعين الفضائل من المندوبات، إذا رتبنا على فعلها الثواب ولم نرتب على تركها شيء فهي 

كم من األحكام التكليفية الخمسة، ولذا نستطيع أن نجمل الخالف في المستحبات، هذا حد المندوب، والمندوب ح
العمل بالضعيف نقول: بالنسبة للعقائد والحالل والحرام محل اتفاق أنه ال يجوز العمل بالضعيف، بالنسبة 

ه بها والمغازي كلها و لحق، والتفسير أيضًا أوما أشبه ذلك ،للفضائل والقصص والمواعظ والترغيب والترهيب
ن يندرج الحكم أن يكون الضعف غير شديد، وأ :جمهور العلماء على العمل بالضعيف في هذه األبواب بشروط

بل يعتقد االحتياط، وزاد بعضهم شروطًا أخرا وصلت إلى  ،ال يعتقد عند العمل به ثبوتهتحت أصٍل عام، وأ
قال بذلك من أهل العلم بالتفصيل، وذكر من  ،ويصعب تطبيقها على الواقع، والمسألة مفصلة بشروطها ،العشرة



ذكر األقوال والموازنة بينها في رسالة اسمها: الحديث الضعيف وحكم االحتجاج به، مسألة االحتجاج استغرقت 
أكثر من سبعين صفحة، على كل حال الوقت ال يسعف، ويكفينا أن نعرف أن مذهب الجمهور هو االحتجاج 

يبقى  ،يب والقصص والمواعظ والمغازي والسير والتفسير وما أشبه ذلكبالضعيف في الفضائل، والترغيب والتره
ومنهم من يرا أنه يحتج بالضعيف  لها الصحة والحسن على أقل تقدير مسألة الحالل والحرام والعقائد يشترط

الذي أيضًا في الحالل والحرام أيضًا، وهذا قول  ضعيف عند أهل العلم، والمسألة مبسوطة بالتفصيل في الكتاب 
جمهور -ولن تنحسم بكالٍم يسير، فال شك أن قول الجمهور  ،أشرت إليه، وعلى كل حال المسألة طويلة الذيول

وما احتج به لهم ال يسلم من أخذ ورد،  ،وله وزنه، لكن إذا نظرنا إلى حججهم وما أدلوا به ،له قيمته -العلماء
ذا  لمعولذا كان المرجح عند صاحب الكتاب المذكور أنه ال ي بالضعيف مطلقًا؛ ألن الفضائل من األحكام، وا 

بحديٍث يغلب على الظن عدم ثبوته،  -سبحانه وتعالى-بأن الفضائل التي أمرها أيسر من تفسير كالم هللا  :قلنا
 تثبت عند قوٍم آخرين فلئالإذا كانت ا ية ال تثبت إال بما تواتر عند بعضهم أو صح سنده فأو قراءة آية 
 باب أولى.بالضعيف من 

ن كان ال يرا العمل بالضعيف في الفضائل كشيخ اإلسالم وقوله صريح في -يرا  -رحمه هللا-ابن القيم  وا 
يرا أنه يمكن أن يرجح بين األقوال بالضعيف، يعني إذا وجد قوالن متعادالن من كل وجه، ووجدنا حديث   -هذا

، حينما رجح بخبٍر ود في أحكام المولودلمودن أن يرجح به، وهذا في تحفة اضعيف يؤيد أحد القولين يمك
 ودر، وكالم ابن القيم في تحفة المودعلى كل حال المسألة مبسوطة في الكتاب المذكو  ضعيف المراد بر....،

 .لكن ا ن نسيته ظاهر،
ذا يقول:  ..  ...وا 
 ها؟

 طالب:.......
م، ويتوارثون أحاديث في كتب أصحاب المذاهب يخفى عليهم درجة الحديث، درجة الخبر قد تخفى عليه

بل فيها ما هو شديد الضعف، وقد وجد  ،فيستدلون بأحاديث ضعيفة ،متقدميهم لكونهم ليسوا من أهل الصناعة
ن كان أئمتهم يشددون في هذا  في أدلتهم بعض الموضوع، يوجد عند بعض الفقهاء لبعدهم عن هذه الصناعة، وا 

 الباب.
ذا عاوته الى النبي قال:  صلى هللا عليه -من  ير اسناد فَل تقل: قال رسول هللا  -ى هللا عليه وسلمصل-"وا 
عليه الصالة -يذكر كذا عنه  ،يروا كذا كذا، وما أشبه ذلك من األلفا  الجاامة، بل بصيغة التمريم" -وسلم

ى هللا عليه صل-ال يجزم بنسبته إلى النبي فيقال: قال رسول هللا  "وكذا فيما يشك في صحته أيضًا"، -والسالم
ن ،يروا  ،، إنما يقال: يذكر-وسلم - النبي عن يروا  :قلت إذا يدركون، ال الناس ألن أولى؛ فهو درجته على نبه وا 
 وهو :تقول حتى ،ذمتك تبرأ ما الناس عامة عند ؟ضعيف خبر أنه تعرف ،كذا افعلوا :قال أنه -والسالم الصالة عليه

ذا الناس، من كثير   بينها ميزي ال الصيغة هذه ألن يثبت؛ ال ضعيف حديث    النبي بأن يجزم الفقهاء من كثير   كان وا 

 أولى. باب من ذلك على العوام تنبيه ،هذا عن غفلون وي ضعيف، خبرٍ  في كذا قال -والسالم الصالة عليه-



 في لكن ،رةكثي واألسئلة مباشرة، المغرب صالة بعد سفر ورانا وألن الوقت، لضيق إجماالً  أجمل نهأ ترون  والكالم

 ندعو أن علينا العلم، أهل من جمع عند اإلجابة ساعة وهي ،الجمعة يوم من ساعة آخر ،المباركة الساعة هذه

 -وعال جل- هللا ندعو أن سلف، ما على الندمو  التوبة وبتقديم ،-وتعالى سبحانه- هللا إلى لجأ وبصدق بإخالص
 ائبوالمص المحن من بها حل التي األمة هذه شأن رفعوي ،كلمته يعلي وأن ،دينه ينصر بأن إليه نضرع وأن

 . أعلم وهللا ، وتعالى سبحانه هللا إلى إال يشكى ال فضعفها أحد على يخفى ال امم والكوارث
 . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم هللا وصلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (8للحافظ ابن كثير ) شرح كتاب اختصار علوم الحديث

 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

من أسباب  وهو المسلم العاقل البالغ, سالماً  ،المقبول الثقة الضابم لما يرويه، وبيان الجرح والتعديل... 
ان حدث  فاهماً  ،ان حدث من حف ه  ير مغفل, حاف اً  وخوارم المروءة, وأن يكون مع ذلك متيق اً  ،الفسف

والثناء الجميل  ،وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير ،ن اختل شر  مما ذكرنا ردت روايتهعلى المعنى, فإ
 ولو بروايته عنه في قول. ،عليه, أو بتعديل األئمة, أو اثنين منهم له, أو واحد على الصحيح

معروُف العناية به فهو عدٌل محموٌل أمره على  كل حامل علم :عبد البر فقال وتوسع ابن :قال ابن الصَلح
قال:  ))يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله((: -عليه الصَلة والسَلم-العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله 

ولالن  وهللا أعلم، قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لالان ما ذهب اليه قويًا، ،وفيما قاله اتساٌ   ير مرضي
 وهللا أعلم. ،واأل لب عدم صحته ،في صحته ن ر قوي 

 بركة، بركة.  
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
يعني  ن تقبل روايته ومن ال تقبل""معرفة م: -رحمه هللا تعالى-يقول الحافظ ابن كثير  :النوع الثالث والعشرون 

وهذا النوع من أهم األنواع، ينبغي أن يعتني به طالب الحديث، وال  ،"وبيان الجرح والتعديل"من ترد روايته، 
يستغني عنه بحال؛ ألنه ال يتمكن من تصحيح األحاديث وتضعيفها إال بمعرفة رواتها، من يقبل منهم ومن يرد، 

بين وصفي العدالة والضبط، وتقدم في والمراد بالثقة من جمع  الثقة الضابم لما يرويه""فالمقبول عند أهل العلم 
وصار  ،العدالة والضبط قبل الخبر :أنه ما رواه عدل  تام الضبط، فإذا توافر الشرطان :تعريف الحديث الصحيح

 .تقبل روايته صحيحًا، والقبول أعم من الصحة؛ ألنه يشمل الحسن الذي هو أدنى درجات القبول، فمن
 ،العدالة ال بد منها، والضبط تمامه يشترط لصحة الخبر، ومسماه يشترط لقبوله "الثقة الضابم لما يرويه" :يقول

ن نزل عن درجة الصحيح "من أسباب الفسف وخوارم حال كونه سالمًا  "وهو المسلم العاقل البالغ سالمًا" ،وا 
غير العاقل ال يقبل خبره؛ ألنه ليس  ل،البالغ، فالكافر ليس بعد هذا هو العدل، العدل المسلم العاقل المروءة"

ن لم يتحقق فسقه، البالغ ،بعدل، لم تتوفر فيه العدالة فال بد من البلو  لقبول خبر الراوي، ال بد أن يكون  :وا 
قول، والقلم مسلمًا، فالكافر ال يقبل خبره؛ ألنه ال يؤمن أن يكذب، والمجنون ال يصح خبره؛ ألنه ال يضبط ما ي

إذ الصغير ال يقبل خبره؛ ألنه لم يكلف فال يؤمن أن  ،قد رفع عنه فال يؤمن أن يفتري، والبالغ شرط  ال بد منه
 يكذب.

وكل هذه الشروط إنما تشترط عند األداء، أما التحمل فيصح تحمل الكافر على ما سيأتي، ويؤيده حديث جبير 
وهو حينئٍذ كافر لما  ،يقرأ في صالة المغرب بسورة الطور -سالمعليه الصالة وال-بن مطعم أنه سمع النبي 



وليست شروطًا للتحمل،  ،تحمل الخبر قبل أن يسلم، ثم أداه بعد أن أسلم فقبل منه، فهذه الشروط شروط لألداء
 ومثله الصبي لو تحمل الصبي خبرًا وحفظه وأداه بعد بلوغه قبل منه، لكن يؤديه قبل البلو  ال يقبل منه.

أو يقصر في أداء الواجبات؛  ،الفاسق هو الذي يرتكب المحرمات "سالمًا من أسباب الفسف وخوارم المروءة"
واجتناب النواهي، خوارم المروءة يعني ما اعتاد الناس فعله  ،ألن الفسق خالف التقوا التي هي التزام األوامر

واتفاقهم على هذا األمر شاذًا بينهم، فمثل هذا  وتعارفوا عليه، بحيث يعد من خرج على فعلهم ،مما تواطئوا عليه
فالمغفل  " ير مغفل"منتبهًا لحفظه بحيث يؤديه كما سمعه متى شاء  "وأن يكون مع ذلك متيق ًا"يخرم المروءة، 

إن  ،ضابطًا لما يرويه إن حدث من الحفظ "حاف ًا ان حدث من حف ه" بل روايته؛ ألنه ال يضبط ما يروي ال تق
والرواية بالمعنى جائزة عند جمهور  "فاهمًا ان حدث بالمعنى"ال بد أن يكون حافظًا لذلك اللفظ، روا باللفظ 

العلماء، شريطة أن يكون الراوي عارفًا بمدلوالت األلفاظ، عالمًا بما يحيل المعاني، أما إذا لم يكن كذلك فال 
 .ته""فإن اختل شرٌ  مما ذكرنا ردت روايتجوز الرواية حينئٍذ بالمعنى، 

 أجمرررررررررررررررع جمهرررررررررررررررور أئمرررررررررررررررة األثرررررررررررررررر
 برررررررررررررررأن يكرررررررررررررررون ضرررررررررررررررابطًا معررررررررررررررردالً 
 حافظررررررررررًا إن حرررررررررردث حفظررررررررررًا يحرررررررررروي 
 يعلررررررررم مررررررررا فرررررررري اللفررررررررظ مررررررررن إحالررررررررة
 برررررررررررررررأن يكرررررررررررررررون مسرررررررررررررررلمًا ذا عقرررررررررررررررل  
 مررررررررن فسررررررررٍق أو خرررررررررم  مررررررررروءة ومررررررررن

 

 والفقرررررررررره فرررررررررري قبررررررررررول ناقررررررررررل الخبررررررررررر 
 أي يقظررررررررررررررررًا ولررررررررررررررررم يكررررررررررررررررن مغفررررررررررررررررالً 
 كتابرررررررررررررررره إن كرررررررررررررررران منرررررررررررررررره يررررررررررررررررروي 
 إن يررررررررررررو  برررررررررررالمعنى وفررررررررررري العدالرررررررررررة

 بلرررررررررررررغ الحلرررررررررررررم سرررررررررررررليم الفعرررررررررررررل  قرررررررررررررد 
 زكررررررررررررراه عررررررررررررردالن فعررررررررررررردل  مرررررررررررررؤتمن 

 

يشترط لقبول الراوي أن يكون عداًل ضابطًا، وعرفنا المراد  ه، المقصود أن-رحمه هللا تعالى-إلى آخر كالمه 
 .بالعدالة والضبط

يح إذا كان إذا زكاه اثنان من أهل العلم وعدلوه فهو عدل، ويكفي واحد على القول الصح ؟تثبت عدالة الراوي  بم
 ،أو قاله البخاري  ،أو فالن ثقة ،فالن عدل -رحمه هللا-عالمًا بأسباب العدالة يكفي، يعني لو قال اإلمام أحمد 

 أو ابن المديني أو غيره من أهل العلم فإنه يكفي ولو واحد. ،أو ابن معين
أو واحد على الصحيح ولو  أمره ويشتهر بالعدالة حينئٍذ ال يحتاج إلى تزكية،يستفيض  ،أو يشتهر ويستفيض

يعني لو  ؟بروايته عنه في قول، يعني إذا روا العدل عن راوي هل يعد تعدياًل له أو ال بد أن يصرح بتعديله
يكفي، نحكم بعدالته ألن البخاري خرج له؟ نعم، رواة الصحيحين جازوا القنطرة،  :روا البخاري عن راوي نقول

ا يدور عليه، أما إذا رواه غيره ولو اشترط الصحة، لو روا ابن حبان في مسلم كذلك ال سيما إذا كان الخبر مم
ولم يصرح بتوثيقه ال يكفي، لو روا من صرح بأنه ال يروي إال عن ثقة كشعبة ويحيى بن  ،صحيحه عن راوي 

ا بأنهم ء الذين صرحو سعيد القطان وغيرهما من أهل العلم فإنه ال يكفي، ال يكفي أن يروي عنه لوجود رواية هؤال
 عن الثقات روا عن بعض الضعفاء. ال يروون إال
 طالب:.......

جميع أشياخي ثقة، أو قال: حدثني الثقة فال يكفي، ال بد أن يصرح باسمه ويوثقه، ال بد أن يصرح  :ال، لو قال
 باسمه ويوثقه، والتعديل على اإلبهام ال يكفي.



 طالب:.......

 الحديث... عن حديث إمام من أئمة لو قال.......

 طالب:.......
هذا الحديث رواته ثقات يقتضي أن كل واحٍد منهم ثقة، بخالف ما لو قال: هذا الحديث صحيح، لو قال: رواته 

 ،وال يلزم منه تصحيح المتن، قد يشتمل المتن على علة أو شذوذ ،ثقات أو رجاله ثقات توثيق لهؤالء الرواة
؛ الحتمال قال: هذا الحديث صحيح يقبل المتن وال يلزم منه توثيق الرواةمخالفة لمن هو أوثق من هؤالء، لكن لو 

صحيح وال يروا إال من هذا ة ثقة، لكن لو قال: هذا الحديث من أكثر من طريق، فال يلزم أن هؤالء الروا  وروده
 الطريق فإنه توثيق لرواته.

 ................................ومن
 وصررررررررررررررررررررحح اكتفرررررررررررررررررررراؤهم بالواحررررررررررررررررررررد  

 

 زكررررررررررررراه عررررررررررررردالن فعررررررررررررردل  مرررررررررررررؤتمن  
 جرحررررررررررًا وتعررررررررررردياًل خررررررررررالف الشررررررررررراهد  

 
 

 فإنه ال يحتاج فيه إلى توثيق أحد.وأما من اشتهر واستفاض أمره على العدالة 
 وصرررررححوا اسرررررتغناء ذي الشرررررهرة عرررررن

 تزكيرررررررررررررٍة كرررررررررررررر)مالٍك( نجرررررررررررررم السرررررررررررررنن   جج
 ج

الرجال ماذا قال األئمة عن اإلمام  يعني لو ورد اسم مالك في سند من األسانيد ما يحتاج إلى أن نبحث في كتب
 ماذا قال عنه فالن؟ وماذا :ومثله لو ورد اسم اإلمام الشافعي أو أحمد في إسناد حديث ما يحتاج أن نقول ؟مالك

 قيل فيه؟ هل جرح أو لم يجرح؟ ال.
 وصرررررححوا اسرررررتغناء ذي الشرررررهرة عرررررن

 تزكيرررررررررررررٍة كرررررررررررررر)مالٍك( نجرررررررررررررم السرررررررررررررنن   جج
 ج

توسع في التعديل، فقال:  -رحمه هللا-تزكية، ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر فال يحتاج مثل هؤالء إلى 
عليه الصالة -محمول  أمره على العدالة حتى يتبين جرحه؛ لقوله  ،كل حامل  علٍم معروف العناية به فهو عدل  "

، قال ابن الصالح "وفيما قاله اتساع  غير مرضي"قال:  "))يحمل هذا العلم من كل خلٍف عدوله((: -والسالم
 ."وفيما قاله اتساٌ   ير مرضي، وهللا أعلم"قال: 

"قلُت: لو صح ما ذكره من الحديث لالان ما ذهب اليه قويًا، ولالن في صحته ن ر قوي، ابن كثير ماذا يقول: 
هل الحديث صحيح؟ الحديث ضعيف عند جمهور العلماء، ضعفه جمع  من أهل  :أوالً  واأل لب عدم صحته"

ن حسنه بعضهم، لكن حكم اإلمام أحمد بضعفه وجمع غفير من أهل العلم على أنه ضعيف، لو صح  ،العلم وا 
م وهو ليس بعدل، فيكون معناه الخبر ال ينبغي حمله على أنه خبر؛ ألنه مخالف للواقع لوجود من يحمل هذا العل

))ليحمل هذا العلم من  الالم: الم األم ))ليحمل((ذلك برواية:  أيدللثقات العدول أن يحملوا هذا العلم، ويت الحض
وال يتركوا مجااًل لمن يدخل فيه من  ،وحث  للثقات أن يتصدوا لحمل العلم الشرعي فهو حض كلّ  خلٍف عدوله((

األدعياء الذين ال يعملون به؛ ألن العلم في الحقيقة هو العمل، والعلم الذي ال يحمل صاحبه على العمل ليس 
 ألن العلم حقيقته ما نفع، أما العلم الذي ال ينفع فوجوده مثل عدمه. بعلٍم على الحقيقة؛

علق القول به على صحته، وقال: لو صح ما  -رحمه هللا-ابن كثير  "وفيما قاله اتساٌ   ير مرضي"يقول: 
لكان ما ذهب إليه قويًا، وعلى فرض صحته مع أن جمهور العلماء على ضعفه  -يعني ابن عبد البر-ذكره 
كما جاء في بعض الروايات، وليس  "ليحمل"هذا العلم، ويكون المعنى:  واحملأن يفيه أمر وحث للثقات  يكون 



ال، الواقع يشهد بخالف ذلك، وخبر هللا وخبر رسوله  ،الخبر أن كل من حمل العلم الشرعي يكون ثقةه المراد ب
 غير ثقات.ال يتغير، ال بد من مطابقته للواقع، لوجود من يحمل هذا العلم وهم 

 قلررت: والبرررن عبررد البرررر كررل مرررن عنررري
 فإنررررررررررررره عررررررررررررردل  بقرررررررررررررول المصرررررررررررررطفى

 ج

 بحملرررررررررررررررررره العلررررررررررررررررررم ولررررررررررررررررررم يرررررررررررررررررروهن   
 يحمررررررررررل هررررررررررذا العلررررررررررم لكررررررررررن خولفررررررررررا

 

  شك أن ما قاله اتساع  غير مرضي، نعم.خولف ابن عبد البر، خولف ابن عبد البر في قوله هذا، وال
ف ًا أو معنى، وعكسه عكسه، والتعديل مقبوٌل من ويعرف ضبم الراوي بموافقة الثقات ل" :-رحمه هللا-قال 

 " ير...
بَم يعرف ضبط الراوي؟ يعرف بعرض أحاديثه ومروياته على روايات الثقات، فإن وافقهم فهو ضابط، إن خالفهم 

 ضابط. فهو غير
 ومررررررررررررررن يوافررررررررررررررق غالبررررررررررررررًا بالضرررررررررررررربط  

 

 فضرررررررررررررررررررررررابط  أو نرررررررررررررررررررررررادرًا فمخرررررررررررررررررررررررط   
 

يس بضابط، أما إذا عرضت أحاديثه على أحاديث الثقات فوجد موافقًا يعني إذا خالفهم وكثرت المخالفات عنده فل
 نادرة فإنه حينئٍذ يحكم بأنه ضابط. م في الغالب والمخالفةله

بل اال مفسرًا؛ والتعديل مقبوٌل من  ير ذكر السبب؛ ألن تعداده يطول، فقبل اطَلقه بخَلف الجرح فإنه ال يق
وال يكون كذلك في نفس  ،يعتقد ذلك الجارح شيئًا مفسقًا فيضعفه ألسباب المفسقة فقدالختَلف الناس في ا

 األمر أو عند  يره، ولهذا اشتر  بيان السبب في الجرح.
ضعيف أو متروٌك أو نحو ذلك، فإن لم  ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فَلن قال الشيخ أبو عمرو: وأالثر

 به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. م نكتفِّ في ذلك، وأجاب برنا اذا ل نكتفِّ به انسد باٌب كبيرٌ 
قلت: أما كَلم هؤالء األئمة المنتصبين لهذا الشرن فينبغي أن يؤخذ مسلمًا من  ير ذكر أسباب، وذلك للعلم 

ال سيما اذا  ،والديانة والخبرة والنصح ، واتصافهم باإلنصافبهذا الشرن واضطَلعهمبمعرفتهم واطَلعهم 
ه في مثل هذا تضعيف الرجل أو كونه متروكًا أو كذابًا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر ال يتخالجقوا على بأط

ال  :صدقهم وأمانتهم ونصحهم، ولهذا يقول الشافعي في كثير من كَلمه على األحاديثوقفٌة في موافقتهم ل
 وهللا أعلم. ،يثبته أهل العلم بالحديث، ويرده وال يحتج به بمجرد ذلك

قالوا: فالن  أو ،والتعديل الذي يطلقونه بإزاء بعض الرواة، فإذا قالوا: فالن ثقة ،ذي يطلقه األئمةالجرح ال
فالجمهور على أنه ال بد من بيان سبب الجرح، ال بد أن  ؟أو ال بد من بيان السبب ضعيف، هل يقبل هكذا؟

أنه ربما استفسر عن سبب جرحه  :الثانييكون الجرح مفسرًا، أواًل لسهولة ذلك، فالجرح يثبت بأمٍر واحد، األمر 
فالن؟ قال: رأيته يركض على  كما جرح شعبة فيما ال يجرح، لم ضعفت، فذكر ما ال يجرح، ذكر ما ال يجرح

هذا ما يلزم أن يكون الجرح مقبواًل، وألن بيان الجرح أمر   فالن؟ قال: ذ كر عند فالن فامتخط، ، لم ضعفتبرذون 
ألنه يفعل معصية كذا، أو يخل بالواجب  واحد، يكفي أن يقال: فالن ضعيف بت بأمرٍ يسير سهل؛ ألن الجرح يث

أو ما أشبه ذلك؛ ألن الجرح  ،أو يسرق  ،أو يشرب الخمر ،أو يفطر في رمضان ،كذا، ال يصلي مع الجماعة
ا يكثر، يلزم وتعداده ،يثبت بواحد، وأما التعديل فيكفي فيه اإلطالق من غير ذكر سببه؛ ألن ذكر أسبابه يطول



كي ويصوم ويحج ويبر والديه، وال يفعل وال يفعل من المحرمات، أن يقول: فالن عدل؛ ألنه يصلي ويز المعدل 
 ويعد كل المحرمات، وهذا يطول. ،فيعد كل الواجبات

فالجمهور على أنه ال بد من بيان سبب الجرح دون التعديل، ومنهم من عكس يقول: الجرح يكفي أن يذكر من 
بيان، والتعديل ال بد من ذكر سببه؛ ألن اإلنسان قد يغتر بشخص فيعدله بناًء على ما ظهر من حاله فال غير 

بد من أن يبين سبب العدالة، فالن عدل لماذا؟ ال يغتر به كما اغتر اإلمام مالك بابن أبي المخارق، قال: غرني 
لكن ما يكفي لقبول الرواية، فال بد من  ،خيربكثرة  مكثه في المسجد، وهذا نعم أمارة وداللة على أنه صاحب 

وهو عكس القول األول قول  ،وهذا قول  لبعض أهل العلم ،وأما الجرح فيكفي من غير ذكر سببه ،ذكر العدالة
فال  ،فيها ؛ ألن أسباب العدالة يكثر التصنعالجمهور، ومنهم من يقول: ال بد من بيان السبب في الجرح والتعديل

غير جارح، وحينئٍذ ال بد من بيان سببه، وهذا القول يلزم ببيان مجرح با، والجرح قد يجرح البد من ذكر سببه
وهو المقابل لهذا أنه ال يلزم بيان السبب ال في الجرح وال في التعديل،  :السبب في األمرين معًا، والقول الرابع

 ؟أو ثقة لماذا ؟اذافالن ضعيف يكفي، فالن ثقة يكفي، ما يحتاج ضعيف لم :فإذا قال اإلمام
قال: أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل  ،واستروح إليه ،ومال إليه ،ابن الصالح لما ساق كالم الجمهور

ونحو ذلك، يعني من غير بياٍن للسبب، كتب الجرح والتعديل ليس فيها بيان   ،وفالن متروك ،فالن ضعيف
ل هذه الكتب، إذا لم نعتمد ما فيها من الجرح فماذا نصنع؟ للسبب في غالب األحوال، فعلى هذا يلزم عليه تعطي

فالن  :به توقفنا في أمره، قال ابن معين جاب ابن الصالح بأنا إذا لم نكتف  يلزم عليه تعطيل هذه الكتب، لكن أ
في كتب  ؟ابن معين ؟ لماذا فالن ضعيف؟ من يجيب عنلماذا يا ابن معين على قول الجمهور :نقول ،ضعيف
 والتعديل فالن ضعيف.الجرح 

لكن قول ابن معين أو قول غيره من األئمة يوجد ريبة عندنا يلزم منها  ،يقول ابن الصالح: ال نعتمد هذا القول
نا في ذلك، لكن إلى ومن ثم التوقف في قبول خبره، يقول: توقفنا في أمره لحصول الريبة عند ،التوقف في الراوي 

جمع  غفير من الرواة، وهذا التوقف يوجب التوقف في كثيٍر ال، أو مائة،  راوي أو راويينمتى؟ ما هي بمسألة 
في كالمه قلت: أما كالم هؤالء األئمة  -رحمه هللا تعالى-من األخبار، فالتوقف ليس بحل، ولذا رأا ابن كثير 

يل، إذا كان ، ويستوي في ذلك الجرح والتعدأن يؤخذ مسلمًا من غير ذكر أسباببين لهذا الشأن فينبغي تصالمن
عرف بالتوسط في  ،متساهلفي التجريح وال في التعديل، وال يعني ليس بمتشدد  ،المعدل أو المجرح إمام معتدل

أو في رد من يضعفه مثل  ؟لماذا نتوقف في قبول من يعدله مثل هذا ،أموره، عارف بأسباب الجرح والتعديل
هذا الشرن فينبغي أن يؤخذ مسلمًا من  ير ذكر أسباب، بين لأما كَلم هؤالء األئمة المنتص"ولذا يقول:  ؟هذا

 ،يعني إذا لم نقبل أقوال هؤالء الذين عرفوا الرواة في هذا الشرن" واضطَلعهموذلك للعلم بمعرفتهم واطَلعهم 
وقارنوا بين روايات الثقات، وعرضوا أحاديث بعضهم على بعض، وعرفوا بعضهم باألعيان،  ،وعرفوا المرويات

من  ؟بأقوال هؤالء فمن يحل اإلشكال بعدهم هم، وحفظوا أحاديثهم، إذا لم نكتف  وعاصروهم وعاشرو  وعاملوهم
وعاصرهم وعاشرهم وبين من جاء بعدهم، يعني  ،يأتي بعد الرواة ال يستوي من عاش بين الرواة وعرفهم بأعيانهم

من يحل  يحيى بن معين وهكذا،ول اإلشكال من قول اإلمام أحمد، توقفنا في قوله، توقفنا في ق لحين إذا لم
 إلى متى؟ ؟ومال إليه ابن الصالح وهو التوقف ،واستروح إليه ،اإلشكال الذي أورده



يعني ما يتوقع أن اإلمام أحمد يجرح راوي لشحناء  "واتصافهم باإلنصاف"يقول:  -رحمه هللا تعالى-ابن كثير 
وال ندعي العصمة لهم،  ،في أمور الدنيا، حاشاهم عن ذلكبينه وبينه، أو لمخالفة بينه وبينه، أو الختالف بينه 

 "واتصافهم باإلنصاف والديانة والخبرة والنصح، ال سيما اذا أطبقوا على تضعيف الرجل" ،ومثله بقية األئمة
ال بد أن يبين السبب،  ؟لماذا؟ لماذا ضعفوه :يعني مقتضى قول الجمهور أنهم لو أجمعوا على تضعيف راٍو نقول

إذا أطبقوا ال يخالج  "ال سيما اذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكًا أو كذابًا أو نحو ذلك" يقول:
تعارضت  ،فيما إذا تعارض وا،وال يساوره أدنى ريب في أنه ضعيف أو ثقة، لكن إذا اختلف ،اإلنسان أدنى شك

إن شاء هللا -يل، والمسألة ترد قريبًا ووثقه آخرون، وهذه مسألة تعارض الجرح والتعد ،أقوالهم، فعدله بعضهم
فالمحدث الماهر يقول: ال يتخالجه في مثل هذا وقفٌة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم، ولهذا " -تعالى

يكل األمر إلى أهله، ال يثبته  يقول الشافعي في كثير  من كَلمه على األحاديث: ال يثبته أهل العلم بالحديث"
لماذا ال تنظر أنت؟ العمر ال يستوعب االجتهاد في كل شيء، قد  افعيطيب أنت إمام يا ش أهل العلم بالحديث،
يجتهد في تصحيح حديث، ثم بعد ذلك  ،مجموع الرواةمع في توثيق راوي أو تضعيفه، ثم  ،يجتهد في وسيلة

في الوسائل وفي ويخلص إلى القول الراجح، هذه اجتهاد  ،يجتهد في النظر في األحاديث في المسألة الواحدة
الخرط والقتاد في كل مسألة مسألة، فاإلنسان قد يجتهد في إثبات الخبر، لكن ال يتيسر له  هاالغايات لكن دون

ي إثبات الخبر ونفيه على أهل الشأن، االجتهاد في الحكم والعكس، فالشافعي حينما يجتهد في الحكم يعتمد ف
ث فهو مذهبي، ويرده وال يحتج لحديث، وكثيرًا ما يقول: إذا صح الحديكثيرًا ما يقول: ال يثبته أهل العلم با ولذا
هل  ؟لماذا ال يثبته أهل الحديث :الشافعي وهو إمام ال يقول ؟مجرد ذلك، ما يقال: لماذا لم يثبته أهل الحديثبه ب

 ال يقول هذا ال اإلمام الشافعي وال غير اإلمام الشافعي. ؟الجرح مفسر أو غير مفسر
ومعرفة أحوال الرواة مع  ،أن األئمة الموصوفين بالخبرة واالطالع واإلحاطة بالمرويات -وهللا أعلم-هر فالذي يظ

وهللا  ،االتصاف بالديانة واإلنصاف واالعتدال في الرأي أنهم يقبل قولهم في الجرح والتعديل من غير ذكٍر للسبب
 أعلم.

 طالب:.......
...... فهل هذا نقول له أو نعيب ي......... أحاديثه ومروياته ...و أحاديث الراسبر ......  الذيهذا يقول: 

 عليه؟
نا أنه وعرف ،نعم إذا كفى في إثبات الضبط ؟لكن هل مروياته وسبرها يكفينا في إثبات عدالة الراوي وضبطه

ال يكفي أن وأهل الخبرة به، ف ،ال بد من أن ينص عليها أهل العلم ؟لكن عدالته ،اً يوافق الرواة عددناه ضابط
ال يمكن االستغناء بحال عن معرفة أقوال أهل العلم في كل راٍو راٍو على حدة، ال يمكن أن يستغني أحد   :يقال

 .، نعمعن معرفة أقوال أهل العلم، فبواسطتهم نعرف أحوال الرواة
الترجيح بالالثرة أو  قال: أما اذا تعارم جرٌح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ  مفسرًا، وهل هو المقدم أو

فيه نااٌ  مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدٌم مطلقًا اذا كان  ؟األحفظ
 وهللا أعلم. ،مفسراً 



إذا تعارض الجرح والتعديل من أكثر من إمام، فحكم بعدالته وثقته أئمة، وحكم بضعفه آخرون، لو حكم بعدالة 
رض قول اإلمام الواحد، فعدله في بعض افيما إذا تع :آخرون هذه مسألة، المسألة األخرا وحكم به  ،الراوي أئمة

ما الذي يقدم؟ أما إذا كان الجرح مفسرًا فال تردد في تقديمه؛ ألن مع الجارح  ،وجرحه في قوٍل آخر له ،أقواله
يف؛ ألنه يشرب الخمر، أو ضع :فالن ثقة، وقال يحيى بن معين :زيادة علم خفيت على المعدل، فإذا قال أحمد

ألنه مفسر، ومع الجارح زيادة  ، جرح مفسر، حينئٍذ نقدم الجرحمناكير: ضعيف ألنه يروي قال علي بن المديني
علم خفيت على المعدل، الجارح يوافق المعدل فيما يقول ويزيد عليه، أما المعدل فقد يخفى عليه من أمره ما 

 عرفه الجارح.
ضعيف، لماذا يا ابن معين؟  :وقال ابن معين ،ثقة :ه به الجارح ونفاه بعينه، قال أحمدإذا عرف المعدل ما جرح

 :هذا الكالم ليس بصحيح أنا رأيته صلى معنا يوم الجمعة فكيف تقول :ألنه قتل فالن يوم الخميس، قال أحمد
ئمة، إما أن يكون نفى النكارة نفاه غيره من األ ،روا حديثًا منكرًا أثبته ابن معيننعم فنفى الجرح بعينه،  ؟مقتول

لوروده من طرق أخرا، أو أثبت أن الراوي لهذا الحديث المنكر غير الراوي الذي ألصق به، وكم من راوي زعم 
فيه التعدد والعكس، كم من شخص جعله بعضهم اثنين، وكم من رواة جعلهم بعض أهل العلم واحد، وينفع في 

عين: فالن بن فإذا قال ابن م (الجمع والتفريق هامموضح أو ) -مه هللارح-هذا الباب كتاب الخطيب البغدادي 
ال، فالن الذي زعمت أنه هو الراوي لهذا الحديث  :منكر، قال له غيره من أهل العلم فالن ضعيف ألن حديثه

 الق.غيره ثاني، فحينئٍذ يقدم التعديل؛ ألن السبب الذي جرح به نفي، فال يقبل الجرح ولو كان مفسرًا باإلط
ال شك أن من أهل العلم من يرجح بالكثرة، ومنهم من  "؟المقدم أو التجريح بالالثرة أو األحفظهو  وهل"يقول: 

 .يرجح أهل الحفظ على من دونهم في الحفظ
 وقرررررررررررردموا الجرررررررررررررح لكررررررررررررن إن ظهررررررررررررر

 

 مررررررررن عررررررررّدَل األكثررررررررَر فهررررررررو المعتبررررررررر 
 ج
 

أكثر من الجارحين فإنهم يقدمون عند قوم، وبعضهم األصل أن المقدم الجرح إذا كان مفسرًا، إن ظهر المعدلون 
وبعضهم يقول: يقدم األحفظ، هذا  ن المعدلين للعلة التي ذكرت قبل،قال: يقدم الجارح ولو واحد على الجمع م

 أعرف بالرواة وأحفظ وأكثر حفظًا للحديث فيقدم قوله ولو كان تعدياًل في مقابل قول من جرح.
فهذا مرده إلى تغير  ،فالن ثقة :فالن ضعيف، ومرة قال :واحد، إمام واحد مرًة قالإذا كان التعارض من إماٍم 

ال ينظر فيه على أساس أنه تعدد اجتهاد االجتهاد نعم  ،غير اجتهاده ،إن عرف المتأخر من قوليه فهو المعتمد وا 
م التجريح إلى أقوال ويض ،فيعتبر كل من قوليه قول من أقوال أهل العلم فيضم التعديل إلى أقوال المعدلين

، وتوسط في ةالمجرحين، فعلى سبيل المثال: ابن لهيعة ضعفه ثالثة عشر إمامًا من أئمة الحديث، وعدله ثالث
، لكن كيف نصنع بتضعيف ثالثة حال، في رواية العبادلة دون غيرهمأمره آخرون، وقبله بعضهم في حاٍل دون 

الحافظ ابن حجر نص على ضعفه في مواطن من الفتح، وقال عشر إمامًا؟ واضطربت فيه أقوال المتأخرين، ف
مسند جاء من طريقه، فعلى كل حال اضطرب السندًا في ..... و "،أو له أوهام ،صدوق  يخطئ"في التقريب: 

فيه قول الحافظ، وما دام جمهور األئمة على تضعيفه فهو ضعيف، ثالثة عشر إمامًا من األئمة الكبار كلهم 
ضعيف، خالفًا ألحمد شاكر الذي وثقه مطلقًا، وثق ابن لهيعة مطلقًا، فكيف يصنع بقول  على تضعيفه فهو

ألن الكالم في الرجال أمره خطير، وأبيح على خالف األصل؛ ألن  ؟ضعيف :ثالثة عشر إمامًا كلهم يتدين بقوله



لة، إذ لوال ذلك لما عرف وصيانة للم ،بل أوجبوه نصحًا لألمة ،هذا الباب المنع، فأجازه أهل العلم ياألصل ف
ن عدله بعضهم ،صحيح األحاديث من ضعيفه، على كل حال الراجح في حاله أنه ضعيف  .، نعم وا 

 "ويكفي قول الواحد..."
 نعم؟

 طالب:.......
حتى رواية العبادلة،  ،لكن هي ضعيفة ،حتى في رواية العبادلة عنه، هي أمثل من غيرها يكون ضعفها أخف

 .، نعممحتمل، يعني يقبل االنجبار إذا ورد من طريٍق آخر، لكن بمفرده خبره ال يثبت وعلى كل حال ضعفه
ويكفي قول الواحد بالتعديل والتجريح على الصحيح، وأما رواية الثقة عن شيخ  فهل يتضمن تعديله ذلك "

ال فَل، و  ؟الشيخ أم ال الصحيح أنه ال يكون فيه ثَلثة أقوال: ثالثها: ان كان ال يروي اال عن ثقة فتوثيٌف وا 
شيوخه، ولو قال: حدثني الثقة ال يكون ذلك توثيقًا له على  من ينص على عدالةتوثيقًا له حتى لو كان م

 ."وهلل الحمد ،وهذا واضحٌ  ،الصحيح؛ ألنه قد يكون ثقًة عنده ال عند  يره
تزكية ال بد فيها من اثنين سبق أن ذكرنا أن ال "يكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح"يقول: 

 علم.عند جمع من أهل ال
 زكرررررررررررررراه عرررررررررررررردالن فعرررررررررررررردل  مررررررررررررررؤتمن  ...............................ومن

 ج

ال بد أن يزكيه اثنان، لكن الصحيح عند أهل العلم أنه يكفي واحد إذا كان عارفًا بأسباب كالشاهد  ،كالشهادة
 .معتداًل في أقواله، وجزم بأنه عدل يكفي ،الجرح

 وصررررررررررررررررررررحح اكتفرررررررررررررررررررراؤهم بالواحررررررررررررررررررررد
 جرحررررررررررًا وتعررررررررررردياًل خررررررررررالف الشررررررررررراهد     ج

 

أما الشاهد فال بد من اثنين؛ ألن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وال يؤمن أن يوجد من يكذب فيها، والكذب 
-فاألصل في المسلم أن يهاب الكذب على النبي  ،ليس كالكذب على غيره -عليه الصالة والسالم-على النبي 

 ، فما دام يكفي في قبول الخبر واحد فيكفي في تزكية راويه واحد أيضًا.-ه الصالة والسالمعلي
أو ألنه  لشيخ لثقته بهذا الراوي يروي عنه؟هل يعني هذا أن ا ،إذا روا شيخ  ثقة عن شيخ :رواية الثقة عن شيخ

ه ثالثة أقوال: منهم من يرا أنه لم يقف عليه إال من طريق هذا الراوي فخرجه عنه ولو كان غير ثقٍة عنده؟ في
أنه ليس  :والقول الثاني حه لبينه وما اكتفى بالرواية عنه،توثيق؛ ألن المسألة ديانة وأمانة، ولو عرف فيه ما يجر 

إذا لم  اء، رووا عن الضعفاءبتوثيق مطلقًا؛ ألن الواقع يرد القول بأنه توثيق؛ ألن كبار األئمة يروون عن الضعف
مام يخرجه من العهدة ويبرئه وذكر السند من قبل اإل ،إال من طريقهم فيذكرونه، وذكر الراوي الحديث  وايجد

ثالثها كذا، معروف ثالثة أقوال كر في المسألة توثيق، إذا ذ  وال: إن كان ال يروي إال عن ثقة فوثالث األق منها،
أو ال يقبل مطلقًا، والثالث الذي فيه  ،وال يجوز مطلقًا، يقبل مطلقاً  ،األول والثاني متقابالن، يجوز مطلقاً 

يش نفهم من هذا؟ هذا غاية بعضهم في "إن وأن والثالث أصالن"، "إن وأن والثالث أصالن" إالتفصيل، كما قال 
أصالن" في النحو؟ يعني هل "إن وأن والثالث نعم؟ يش معنى هذا؟ الختصار، "إن وأن والثالث أصالن" إا

وقيل بهذا، والقول  ،قيل بهذا ؟وتكسر في مواضع (أن؟ أو األصل )ح في مواضعبكسر الهمزة وتفت (إناألصل )
 أنهما أصالن، كل واحد أصل برأسه. :الثالث



: "جميع ، يعني ولو قال"والصحيح أنه ال يكون توثيقًا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه"يقول: 
فإنه ال يكفي،  "حدثني الثقة" :ثقة شيوخه، ولو قاللوجود الرواية عن الضعفاء فيمن نص على  "ثقات أشياخي

، "حدثني الثقة" :بل ال بد أن يبين االسم؛ ألنه قد يكون ثقة عنده وليس بثقٍة عند غيره، ويقول اإلمام الشافعي
، ويقصد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى جماهير العلماء على ضعفه، بل "حدثني من ال أتهم"

 هوفي الفروع وأوافقه في اجتهاد ،شديد، لكن قد يقول قائل: أنا ما دمت أقلد اإلمام الشافعي في األحكام ضعفه
أقلده في مثل هذا؟ نعم المقلد له أن يقلد ما ترجح عنده من أقوال األئمة؛ ألنه ال من غير نظٍر في دليله لماذا 

ل أو حرام هذا العمل حال :ل كالمه، كما أنه لو قال لكاقب "حدثني ثقة" :فرضه التقليد، فإذا قال إمامك الشافعي
أما أهل النظر الذي يستطيع أن ينظر ويوازن بين األقوال ال يسو  له أن يقلد أحدًا ولو  تقبل قوله من غير دليل،

 :-رحمه هللا تعالى-وثق على اإلبهام، ولذا يقول الناظم 
 ومررررررررررررربهم التعرررررررررررررديل لررررررررررررريس يكتفررررررررررررري

 ج

 صررررررررررريرفيبرررررررررره الخطيرررررررررررب والفقيررررررررررره ال 
 

، وهلل الحمد ،وهذا واضح ،بل ال بد أن ينص على فالن بن فالن وأنه ثقة؛ ألنه قد يكون ثقًة عنده ال عند غيره
 .نعم

ف حديث ال يستلام تصحيحه له، قلُت: وفي هذا ن ر اذا لم يكن في وكذلك فتيا العالم أو عمله على وفقال: 
فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، قال  الباب  ير ذلك الحديث، أو تعرم لَلحتجاو به في

ابن الحاجب: وحكم الحاالم المشتر  العدالة تعديٌل باتفا،، وأما اعرام العالم عن الحديث المعين بعد العلم به 
 ًا في الحديث باتفا،؛ ألنه قد يعدل عنه لمعارم أرجح عنده مع اعتقاد صحته.قادحفليس 

أو عمل بمضمون حديث من غير ذكٍر لهذا الحديث، قيل  ،ن مسألة فأفتى بمضمون حديثفتيا العالم إذا سئل ع
هل يعد تصحيح لهذا الحديث؟ ومثله لو  ،ال يجوز، وفي الباب حديث  يوافق هذه الفتيا :ما حكم كذا؟ قال :له
ه، قلت: وفي "ال يستلام تصحيحه ليقول:  ؟هذا الحديثل ، وفي الباب حديث هل يعتبر تضعيفال يجوز :قال

عليه -قال: ال يجوز لقول النبي  هذا ن ر اذا لم يكن في الباب  ير ذلك الحديث، أو تعرم لَلحتجاو به"
بعد  -عليه الصالة والسالم-لخبر وذكره إياه وجزمه بنسبته إلى النبي كذا، يكون استدالله با -الصالة والسالم

 :رآه أحد  يعمل عماًل يقدم ركبتيه فقال العمل بمقتضاه""أو استشهد به عند  لحكم يقتضي تصحيحه إياه،ذكر ا
إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فهمنا أنه يقوي هذا  -عليه الصالة والسالم-في حديث أبي هريرة كان النبي 

واستشهد به، ولو قواه بفعله فقط، فعله من دون استحضار هذا ال يعتبر تصحيح، وكذلكم لو  ،الحديث، قواه بفعله
شهد أو عمل بحديث أو عمل بحكم وفيه مجموع أحاديث ال يقتضي حكمه أو عمله أو فتياه بمقتضى هذه است

 من هذه األحاديث، بل قد يكون عمل بمجموع هذه األحاديث.حديث األحاديث تصحيح كل حديث 
د أو بشاهدين بشاهله القاضي حينما يؤتى  "قال ابن الحاجب: "وحكم الحاالم المشتر  العدالة تعديٌل باتفا،"

ال،  ؟يحكم بموجب شهادتهما، هذا القاضي هل يتصور أنه يجرح هذين الشاهدين وقد عمل بمقتضى شهادتهما
مع إمكانه أن  ،؛ ألنه ال يتصور أن يغفل عن حالهما وهما أمامهاتعديل، هذا تعديل من القاضي لقبول شهادتهم

م العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس "وأما اعرايعرف ويستخبر لو كان يجهل فيطلب المزكين، 
ال؛ ألنه  ؟حديث هل يقتضي هذا تضعيف ذلك الحديث، يعني كون العالم ال يعمل بقادحًا في الحديث باتفا،"



ن كان صحيحًا؛ ألنه عند التعارض إنما يقدم األرجح  قد يعتقده منسوخًا، أو معارض بما هو أرجح منه وا 
ن كان صحيحًا.واألصح، فيعمل باألصح و   يترك الثاني المعارض وا 

مسرلة: مجهول العدالة  اهرًا وباطنًا ال تقبل روايته عند الجماهير، ومن ُجهلت عدالته باطنًا ولالنه عدٌل 
بال اهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعم الشافعية، ورجح ذلك ُسليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصَلح، 

في المقدمات وهللا أعلم، فرما المبهم الذي لم يسَم أو من ُسم ِّي وال تعرف عينه  وقد حررت البحث في ذلك
فهذا ممن ال يقبل روايته أحٌد علمناه، ولالنه اذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه 

قبيل كثير، وهللا في مواطن، وقد وقع في مسند اإلمام أحمد و يره من هذا ال ايسترنس بروايته ويستضاء به
 أعلم.

أو برواية عدلين عنه، قال  ،قال الخطيب البغدادي و يره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له
الخطيب: ال يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وعلى هذا النمم مشى ابن حبان و يره، بل حكم له بالعدالة 

 وهللا أعلم. ،لمجرد هذه الحالة
يد بن ذي خدان تفرد عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر، وجبار الطائي، وسع قالوا: فرما من لم يرو

تفرد  ن ري بن كليب تفرد عنه قتادة، قال الخطيب: والهاهاا بن مياجأبو اسحا، السبيعي، و  بالرواية عنه
لبخاري لمرداس األسلمي، ا عنه الشعبي، قال ابن الصَلح: وروى عنه الثوري، وقال ابن الصَلح: وقد روى 

عنه سوى أبي سلمة بن عبد  ، ومسلٌم لربيعة بن كعب، ولم يروِّ عنه سوى قيس بن أبي حاام ولم يروِّ 
 الرحمن.

 االالتفاء بواحد فيفي الخَلف ك تجهرواية واحد، وذلك مارتفا  الجهالة بقال: وذلك مصير منهما الى 
انما االتفيا في ذلك برواية الواحد فقم؛ ألن هذين صحابيان، التعديل، قلُت: توجيٌه جيد لالن البخاري ومسلم 

 وهللا أعلم. ،وجهالة الصحابي ال تضر بخَلف  يره
الراوي المجهول، الجهالة ضد المعرفة والخبرة، فالجهالة عدم العلم بحال الراوي، وهي على مراتب  ،المجهول

حدثني  راوي المبهم الذي لم يسم، مجهول،هذا الودرجات، أغرقها في الجهالة وأشدها جهالة الذات، ويدخل في 
بن احدثني محمد بن إسماعيل  ،وعرفت ذاته ،هذا في غاية الجهالة، لكن إذا عرف اسمه ،حدثني بعضهم ،رجل  

ن هو هذا معروف الذات، لك ،فالن األنصاري أبو عبد هللا مثاًل، اسمه واسم أبيه ونسبته وكنيته كلها معروفة
ين، إذا العين، مجهول العاإليش؟ مجهول عن سوا واحد، راٍو واحد، هذا مجهول  حيث لم يرو  مقل من الرواية ب

عنه  ل العلم مجهول العين، إذا لم يرو  هذا يسميه أه ،عنه إال راٍو واحد لكونه مقل عرف اسمه كاماًل، ولم يرو  
 هاه؟ يش يصير؟ ماذا يكون؟إأحد وال واحد 
 طالب:.......
 ؟حق يبحث مثل هذا اللي ما روا عنه أحديست ؟يبحث مثل هذا
 طالب:.......

،  يستحق وال اسم الجهالةهين واحد مجهول العين، إذا لم يرو  عنه أحد ما يبحث إطالقًا، ال ما روا عنه أحد
 نعم؟



 طالب:.......
 كيف؟
  ير موجود. طالب:

مجهول العين، إذا روا عنه اثنان  هذا غير موجود، ال يبحث أصاًل مثل هذا، أما إذا روا عنه واحد فقط فهو
ن كان معروف العدالة ظاهرًا دون الباطن فهو  ،باطنًا فهو مجهول الحالو فأكثر لكنه خال عن التعديل ظاهرًا  وا 

أيضًا مجهول قسم من أقسام جهالة الحال، ويعبر عنه بالمستور، أما مجهول الذات ال يقبله أحد ولم يقل أحد 
هذا مقبول؛ ألن  -عليه الصالة والسالم-ن من الصحابة، حدثني رجل  صحب النبي بقبوله، اللهم إال إن كا

 .جهالة الصحابي ال تضر
إذا كان من التابعين والقرون المفضلة المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء بها في مواطن فيما 

ول العين من روا عنه مجه -جهول الذاتهذا م-قاله ابن الصالح، إذا كان ممن تقادم العهد بهم، إذا كان 
أو باطنًا فقط على  ،مردود عند جماهير العلماء، وأما المستور وهو مجهول الحال ظاهرًا وباطناً  واحد فقط هو

في الظاهر والباطن، ومنهم من  فمنهم من يطلق المستور بإزاء مجهول الحال مطلقاً  ،الخالف بينهم في ذلك
ن عرفت عدالته الظاهرة. ،الحال باطنًا فقط دون الظاهر المستور بإزاء مجهول قليط  وا 

أما مجهول الحال ظاهرًا وباطنًا ولو روا عنه أكثر من واحد مثل هذا األكثر على رد خبره كمجهول العين؛ ألنه 
ال بد أن تعرف حاله من قبل أهل العلم، هذا إذا كان مجهول  ،ال بد من التزكية، ال يعرف بجرٍح وال تعديل

ظاهرًا وباطنًا، أما إذا كان مجهول العدالة باطنًا فقط وظاهره على العدالة فقال بقبوله بعض الشافعيين،  لعدالةا
ليم بن أيوب الرازي  مثل هذا إذا عرفت  ،-إن شاء هللا تعالى-وهو القول الراجح  ،ووافقه ابن الصالح ،ورجحه س 

 .-سبحانه وتعالى-اهر، وأما السرائر فموكول  أمرها إلى هللا ؛ ألننا إنما كلفنا بالبحث عن الظ..عدالته الظاهرة
هل يمكن أن يقال: فالن مجهول مع أن العلماء  "ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له"يقول الخطيب: 

 يعرفونه؟
 طالب:.......

ريح، روا عنه أكثر من ما عرف فيه قول ألحٍد من أهل العلم بالتوثيق وال التج ،إذا عرف الرجل بغير العلم
يعلن عن جهاد إال ويخرج، عرف إن الشجاعة، عرف في مواطن الجهاد، ما بوعرف بغير العلم، عرف  ،واحد

ترتفع عنه الجهالة؟ ال شك أن الجهاد مما يؤيد عدالته، لكن الكرم ما يلزم منه  ،بالكرم، اشتهر أمره بغير العلم
إذا كان الذي استعمله من أهل التحري، شخص ما فيه ال جرح وال عمل أمير أو قاضي ال سيما العدالة، است  

ال ما يوثق تقبل  ؟تعديل، روا عنه أكثر من واحد واستعمله عمر بن عبد العزيز على القضاء مثاًل، يوثق وا 
ال ما تقبل  ولو لم ينص على تعديله. ،ما في شك أن النفس تميل إلى قبول رواية مثل هذا ؟روايته وا 

ترتفع جهالة الحال بمعرفة العلماء له، وترتفع جهالة العين برواية  هالة عن الراوي بمعرفة العلماء له""ترتفع الج
ن  ،ال يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنهو برواية اثنين؟ ال،  ؟عدلين عنه، لكن هل يثبت له حكم العدالة بهذا وا 

 ،مجرد هذه الحالة، يعني مجرد رواية عدوللعدالة بة عنه، وحكم بأن له حكم امشى ابن حبان على ارتفاع الجهال
 في الثقات. هفإنه يدخل ،وال روا ما ينكر ،ما جرح الرجل ..،وال عرف



هل الجهالة جرح يجرح  ؟نعود إلى مسألة الجهالة في كالٍم مهم، هل الجهالة جرح في الراوي أو عدم علم بحاله
: الحديث ضعيف هل نقول وجدنا أن فالن من رواته مجهول،يل فإذا بحثنا في كتب الجرح والتعد ؟بها الراوي 

نتوقف في الحكم على الخبر  ،ال نعرف حاله ،فيه فالن مجهول :من رواته فالن وهو مجهول؟ أو نقول ألن
حتى نتبين حال هذا الراوي؟ فهل الجهالة جرح أو عدم علم بحال الراوي؟ والفرق بين األمرين ظاهر، يعني إذا 

بل نتوقف في أمره حتى  ،ضعيف :الحديث ضعيف، إذا كانت عدم علم بحال الراوي ما نقول :اكانت جرح قلن
 نعرف حاله.
 طالب:.......

 هاه؟ عدم العلم بحال الراوي 
 طالب:.......

 يعني ليست جرح؟
 طالب: يعني ليست جرح وهو مضعف...

 إذا ضعف بسببه صارت جرح.ال 
 طالب:.......

ومن "الحافظ ابن حجر في النخبة قال:  جهالة،هذا اإلشكال أو التردد في حال ال إيه، السبب الذي يورد مثل
ست بجرح وال فجعل الجهالة قسيم للجرح والتعديل، فلي "المهم معرفة أحوال الرواة تعدياًل أو تجريحًا أو جهالة

أورد لفظ مجهول في يش؟ عدم علٍم بحال الراوي توجب التوقف، لكن يشكل على هذا أنه تعديل، فعلى هذا هي إ
في مراتب الجرح، أورد المجهول في مراتب الجرح، في السابعة والثامنة من مراتب التقريب، فعلى  ،ألفاظ الجرح

 ويضعف بسببها الخبر. ،هذا يجرح بها الراوي 
ه مجهول، وصرح في مواطن كثيرة من كتاب :أبو حاتم الذي هو أكثر من يطلق هذا اللفظ يسأل عن الراوي فيقول

ذا قال أبو  ،أو فيما سأله عنه ابنه قال: فالن مجهول أي ال أعرفه، فالجهالة على هذا عدم علم بحال الراوي، وا 
فهي عدم علٍم بحاله  ،مجهول :مجهول، بل قال في بعضهم من السابقين األولين :حاتم في عدد من الصحابة

بها إلى قلة رواية هذا الراوي، والحافظ الذهبي في  في كثير  من الرواة؛ ألنه يقول: مجهول أي ال أعرفه، أو يشير
 :وال يلزم أن ينص عليه، كل من قال فيه ،الميزان إذا أطلق على الراوي مجهول فإنه يقلد في ذلك أبا حاتم

مجهول فإنما قلد فيه أبا حاتم، أبو حاتم اصطالحه يختلف عن اصطالح المتأخرين في المجهول، فإذا وجدنا 
ال ما أصبنا ،الن مجهولف :في الميزان الذهبي قلد  ؟وحكمنا على الراوي بالضعف، ورددنا الخبر بسببه أصبنا وا 
ال ال وأبأبا حاتم،  يعرفه غيره، إذا ما عرفه أبو حاتم يعرفه غيره،  ،يقول: ال أعرف ؟حاتم يرا الجهالة جرح وا 

يجرؤ بعض  ،بل يجرؤ بعضهم هذا،نعم؟ يلزم من  ؟مجهول أي ال أعرفه، كل راوي ال يعرفه أبو حاتم ضعيف
يبحث فيما بين  الراوي، الباحثين أن يحكم بضعف الخبر وجهالة الراوي إذا لم يطلع على قول ألهل العلم في

مجهول، من أنت؟ نعم أبو الحسن بن القطان حكم بالجهالة لبعض  :يديه من الكتب ما يجد فيه قول فيقول
 ؟القطانبن ل العلم، لكن من يصف نفسه في مصف أبي الحسن الرواة؛ ألنه لم يقف فيه على كالم أله



ولو باحث ماجستير أو دكتوراه ما وجد، ما وجد  ،طالب من طالب العلم سواًء كان في المراحل الدنيا أو العليا
الجهالة ال بد أن ينص عليها من أهل العلم، أما عدم وجودك  ؟مجهول :في كالم أهل العلم يسو  له أن يقول

 نعم توقف في الحكم حتى تجد ما يقوي أمره أو يضعفه. أقوال أهل العلم فيه،الراوي وعدم وقوفك على لهذا 
يعني لو  ؟فهل هذا الذي أطلق اللفظ يرا الجهالة جرح ،من أطلق اللفظ فننظر في اصطالح من أطلق اللفظ،

نعم؟ في التقريب وضع  ؟واحدوجدنا مجهول في التقريب فالن مجهول، ووجدنا مجهول في الميزان نحكم بحكم 
والجهالة عنده تختلف عن  ،المجهولعنده، في الميزان قلد أبا حاتم في  فهي جرح   ،المجهول من ألفاظ الجرح

 الجهالة عند غيره.
تفرد "قالوا: فرما من لم يروِّ عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر، وجبار الطائي، وسعيد بن ذي حدان 

تفرد عنه  دة، قال الخطيب: والهاهاا بن ميان ري بن كليب تفرد عنه قتا،، وجبالرواية عنهم أبو اسحا
لكن استدرك سوا واحد،  معنه من المجاهيل؛ ألنه لم يرو   هؤالء الشعبي، قال ابن الصَلح: وروى عنه الثوري"

قد روى "وقال ابن الصَلح: و الرواية عن هؤالء عن غير من ذكر عنهم، أثبتت  على ابن الصالح، وأثبت..،
، ولو لم فهو ثقة ،مرداس األسلمي صحابي البخاري لمرداس األسلمي ولم يروِّ عنه سوى قيس بن أبي حاام"

عنه سوا واحد، وال نحتاج فيه إلى كثرة الرواة، وال إلى كثرة المرويات، وال إلى تعديل أحد كائنًا من كان،  يرو  
وقد أثبت األئمة رواية غير  ،بي سلمة بن عبد الرحمنعنه سوا أ م لربيعة بن كعب وهو كذلك لم يرو  روا مسل

"قال: وذلك مصيٌر منهما الى ارتفا  الجهالة بواحد وذلك المتجه كالخَلف هذين عن هذين الصحابيين، 
باالالتفاء بواحد في التعديل، قلُت توجيٌه جيد، لالن البخاري ومسلم انما االتفيا في ذلك برواية الواحد فقم؛ ألن 

 .ان، وجهالة الصحابة ال تضر، بخَلف  يره، وهللا أعلم"هذين صحابي
عنه سوا واحد، شخص ما روا عنه سوا واحد،  رج لراوي ممن دون الصحابة لم يرو  لو افترضنا أن البخاري خ

وثقه من روا عنه، أو أنضاف إلى رواية واحد توثيق لبعض األئمة، أو خرج له و تابعي أو تابع تابعي أو دونه، 
في الصحيح تقوية  حد عنه فقط؟ أو نقول: تخريج حديثههل يطعن بمجرد رواية وا ،التزمت صحتهفي كتاٍب 
 .، نعمعنه سوا واحد هذا يقوي أمره، ولو لم يرو   توثيق اإلمام مع رواية واحد توثيق له؟ كل ؟لشأنه وأمره

 طالب:.......
 إيش هو؟

 طالب:.......
 مجهول فهو قول أبي حاتم. :ا قال عن راوٍ الذهبي في الميزان نبه في المقدمة أنه إذ

 :تحرير معنى الجهالة الباطنة والظاهرة
ن لم ينص  ،عرفنا أن الراوي المجهول أقسام، من لم يذكر اسمه مجهول ذات لكن هذه  ،نه مجهول ذاتعلى أوا 

عنه إال واحد  ت نسبته ونسبه وكنيته، لكن لم يرو  ذكر  ،كالمبهم، من ذكر اسمه كامل رباعي أو خماسي تهحقيق
فهو مجهول العين، روا عنه أكثر من واحد ولم يوثق هذا مجهول الحال، عرفت عدالته الظاهرة، شخص 
يتعامل مع الناس وال الحظوا عليه شيء، يصلي مع الناس، يشهد المناسبات مع الناس، يتعامل مع الناس ما 



قال  ،لما زكي عنده شخص -ي هللا عنهرض-ه، عمر ء، لكن أحواله الباطنة ما يدرا عنشيبشهدوا عليه 
 .هما تعرف قال:بعت معه واشتريت؟ قال: ال،  ؟عاملته ؟للمزكي: سافرت معه

هل تعامل معه؟ نسأله هل  ؟عرف حاله الباطنة ؟هل نحتاج إلى مثل هذا في الرواة؟ نقول: هل المزكي عرفه
ويزكي مع  ،عرف حاله يصلي مع الناسنه مجرد ما يافر معه ليعرف خفاياه؟ أو نقول: إتعامل معه؟ هل س

مبني على هذا، وال يلزم  ته، وحال المسلمين كلههذه عدال ،ويتعامل مع الناس بصدق ،يشهد المناسبات، الناس
 تسافر معه لتعرف خبرته الباطنة،حاله الباطنة، ما يلزم إذا أردت أن تزكي شخص أن تسكن معه، أو  أن تعرف

ْدَنا اِّال  بِّ } ما أمرنا أن ننقب عن بواطن الناس، فالعدالة الباطنة لم نؤمر بها،  [( سورة يوسف15)] َما َعلِّْمَنا{َوَما َشهِّ
 .، نعمبل يكفي في ذلك العدالة الظاهرة

ن  ذا لم يكفر فإن استحل الالذب ردت أيضًا، وا  مسرلة: المبتد  ان كفر من بدعته فَل اشكال في رد روايته، وا 
في ذلك نااٌ  قديم وحديث، والذي  ؟م ال؟ أو يفر، بين كونه داعية أو  ير داعيةلم يستحل الالذب فهل يقبل أ

 ،عليه األالثرون التفصيل بين الداعية و يره، وقد حكي عن نص  للشافعي وقد حكى ابن حبان عليه االتفا،
هذا أعدل األقوال فقال: ال يجوا االحتجاو به عند أئمتنا قاطبة، ال أعلم بينهم فيه خَلفًا، قال ابن الصَلح: و 

فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة  ،وأوالها، والقول بالمنع مطلٌف بعيد، مباعٌد للشائع عن أئمة الحديث
 كبير، وهللا أعلم. واألصول  ير الدعاة، وفي الصحيحين من حديثهم بالشواهد

ضة؛ ألنهم يرون الشهادة بالاور قلُت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل األهواء اال الخطابية من الراف
بينهما؟ وهذا  لموافقيهم، فلم يفر، الشافعي في هذا النص بين الداعية و يره، ثم ما الفر، في المعنى

الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أالبر الدعوة الى  البخاري قد خرو لعمران بن حطان
 وهللا أعلم. ،البدعة
سبحانه -ما أحدث في الدين على وجه التقرب إلى هللا  :ي من ارتكب البدعة، والبدعة المراد بهايعن ،المبتدعنعم 

أو غير مكفرة، إن كانت  ،ن تكون مكفرة مخرجة عن الملة: إما أ، من ارتكب بدعة فال تخلو هذه البدعة-وتعالى
هذا  ، أنف مثل هذا عن الكافر األصليالبدعة مكفرة فال إشكال، فالكافر ال تصح روايته قواًل واحدًا، لكن يختل

يدعي أنه مسلم، ويأتي ببعض شعائر اإلسالم، بل قد يأتي بالشعائر كلها، ويرتكب مع ذلك ما يخرجه عن 
الدين، أو قد يعتقد ما حكم أهل العلم بكفر معتقده، افترضنا أن شخصًا حلوليًا أو مجسمًا أو نافي للرؤية، أو 

أشبه ذلك من البدع المغلظة، العلماء كفروا الجهمية، افترضنا أن جهمي يروي قائل  بخلق القرآن، أو ما 
الجمهور على أن من كفر ببدعته ال تقبل  ؟فما حكم روايته للحديث ،الحديث، أو رافضي من الروافض الغالة

أمرًا معلومًا من ما لم ينكر  ،روايته، والذي رجحه ابن حجر أنه لو حكم بكفره بسبب هذه البدعة أن روايته مقبولة
الدين بالضرورة، يقول: ألن كل طائفة تدعي فسق الطائفة األخرا، وقد تبالغ فتكفر الطائفة األخرا، لكن العبرة 

 م،التي دينها الكتاب والسنة، تدور معهما حيث ما دارا، أما كوننا ال نقبل الجهمية؛ ألننا نكفره بالطائفة المعتدلة
َبلو   العبرة بأهل السنة الذين هم أهل الكتاب والسنة. ،هذا الكالم ما هو بصحيح ،منهم هم يكفروننا إذًا ال نق 

ذا لم يكفر فإن استحل الالذب ردت أيضًا" ،"فَل اشكال في رد روايتهيقول:  ستحالل الكذب عمدة الرواية ألن ا وا 
فهذا ال وجه  ،ضى الروايةفهذا مردود اتفاقًا، يخالف مقت ،فإذا كان الراوي ممن يكذب أو يستحل الكذب الصدق،



ن لم يستحل الكذب ،لقبوله أو  ،ولو مرة واحدة -عليه الصالة والسالم-كذب على النبي  ،إذا عرف بالكذب ،وا 
 فإن هذا أيضًا مردود الرواية. ،يتعاطى الكذب في حديثه مع الناس

الداعية يقبل، ونقل ابن حبان  وغير ،أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ الجمهور على أن الداعية ال يقبل
أو الشافعية؟ على كل حال رد  ؟اتفاق أئمتهم، والخالف في المراد بأئمتهم هل هم المحدثون  ،تفاقاالعليه 

الداعية قول الجمهور، وقال بعضهم بقبول روايته لوجود رواية بعض الدعاة في الصحيح، وأشار الحافظ ابن 
عاة إلى قول الخوارج، الخوارج القعدية من رؤوس الخوارج، وقد مدح وهو من الد ،كثير إلى عمران بن حطان

قاتل علي، وهذه دعوة، والحافظ ابن حجر يدافع عن تخريج البخاري لعمران بن حطان أنه ما المانع من قبول 
 ،ومعروف أن الخوارج من أصدق الناس لهجًة؛ ألنهم يرون الكذب كبيرة ؟روايته وقد عرف بصدق اللهجة

إذًا ال يكذبون، وأشار إلى ذلك شيخ اإلسالم في مواضع، وأن الخوارج من أصدق الناس  ،الكبيرة كافر ومرتكب
وأي  "حديث عمران بن حطان، والعيني تعقبه بقوله: ل هلهجة، وبهذا أجاب ابن حجر عن رواية البخاري وتخريج

لكن  ؟اتل علي أي صدٍق في لهجتهفي محله، فالذي يمدح ق ،تعقب في مكانه "صدٍق في لهجة مادح قاتل علي
فمثل هذا صدق بالنسبة له، وابن حزم يرجح الداعية على غير الداعية،  ،إذا عرفنا أنه يعتقد مثل هذا الكالم

يقول: الداعية أولى بالقبول من غير الداعية، لماذا؟ ألن هذا الداعية ينصر ما يراه الحق، ينصر ما أداه إليه 
علمًا بأن من أهل العلم من يرد المبتدعة مطلقًا، وهو قول  اإلمام مالك، لكن رد وأنه هو الحق،  ،اجتهاده

استعمال أهل العلم،  عن الشائع عن وعدم قبول روايتهم من غير تفصيل هذا قول  مباعد ،المبتدعة مطلقاً 
 ،عن المبتدعة ة بالرواية، فكتب السنة مشحونبما في ذلك الصحيحين ،فروايات المبتدعة كتب السنة طافحة بها

في مقدمة الميزان قسم البدع إلى  -رحمه هللا-لكن غير من كبرت بدعته أو من غلظت بدعته، والحافظ الذهبي 
بدع كبرا وبدع صغرا، بدع مغلظة مثل هؤالء ال تقبل رواية من اتصف بها، وأما البدع الصغرا فمثل هؤالء 

 تقبل رواياتهم.
قال الشافعي: أقبل شهادة أهل األهواء اال الخطابية من الرافضة ألنهم  "وقد: -يقول الحافظ ابن كثير- قلت  

، لكن ماذا عن االتفاق يرون شهادة الاور لموافقيهم، فلم يفر، الشافعي في هذا النص بين الداعية و يره"
رواية  الذي ذكره ابن حبان وهو شافعي المذهب؟ هل يخفى عليه رأي اإلمام الشافعي الذي نقل االتفاق على رد

يعني هل الدعوة  "ثم ما الفر، في المعنى بينهما"الداعية؟ اتفاق أئمتهم والشافعي داخل على االحتمالين، يقول: 
إلى البدعة مؤثرة في الرواية؟ ابن كثير يرا أن الدعوة إلى البدعة ال تؤثر، لكن لنعلم أن الداعية إلى البدعة قد 

حماس، وهذا قد يحمله على أن  ،ة، وتؤثر هذه البدعة في روايتهيحمله الحماس إلى بدعته فيكذب في الرواي
جملٍة  : إنه وقع من األتباع أيضًا فلنرد المبتدعةوهذا قد يقول قائل ،يضع الحديث للحط من خصومه، هذا وقع

 د، ومن لم يعرف بهذا يقبل خبره، والحافظ ابن كثير كأنه يميل إلى عدموتفصياًل، نقول: من وقع منه هذا ر  
 ،التفريق بين الداعية وغيره لوجود رواية عمران بن حطان مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي في الصحيح

 ."وهذا من أالبر الدعاة الى البدعة"صحيح البخاري، يقول: 
ما تحمل عنه قبل اتصافه عنه أجيب عن تخريج اإلمام البخاري لعمران بن حطان بأمور: أواًل: أنه خرج 

ان بن حطان كان من أهل السنة، والذي حمله على البدعة واعتناق مذهب الخوارج أنه تزوج امرأة بالبدعة، عمر 



نبحث عن الجميلة من يقول: وفي هذا يخطئ  ،جميلة لكنها من الخوارج، فتزوجها بنية دعوتها ليكسب أجرها
نتيجة أنها دعته فاعتنق هذا الكالم ليس بصحيح، هذا خطر  عظيم، ال ب األجر في دعوتها، والدين يجيءونكس

ولم يستطع التأثير فيها، فمما أجيب به عن اإلمام البخاري أن اإلمام البخاري خرج  ،مذهب الخوارج، أثرت فيه
ن اإلمام البخاري خرج عنه بعد توبته من هذه البدعة، ومنهم : إمل عنه قبل ابتداعه، ومنهم من قالعنه ما ح  

لشواهد، على كل حال له ذكر في موضعين من الصحيح، والحديث الذي من يقول: خرج عنه في المتابعات وا
 ...؟موجود هنا .رواه عنه..

فالتخريج في الشواهد  ،فعلى كل حال اإلمام البخاري لم يعتمد على عمران بن حطان، بل خرج عنه ما رواه غيره
 .، نعمويعتد به إذا توبع ،بهقد يخرج للضعيف الذي يعتبر ف، ميحتمل فيها من الرواة ما ال يحتمل من غيره

ألبي بكر الصيرفي, فرما ان كان قد كذب في  التائب من الالذب في حديث الناس تقبل روايته خَلفاً : مسرلة
وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه ال تقبل روايته  ،, فنقل ابن الصَلح عن أحمد بن حنبلالحديث متعمداً 

 كذب في خبر واحد وجب اسقا  ما تقدم من حديثه. من :, وقال أبو الم فر السمعانيأبداً 
ررت ذلك في ومن العلماء من كفر متعمد الالذب في الحديث النبوي, ومنهم من يحتم قتله، وقد ح: قلت

وأما من  لم في حديث فبين له الصواب فلم يرجع اليه فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل  ،المقدمات
فهذا يلتحف  ان كان عدم رجوعه الى الصواب عناداً  :وتوسم بعضهم فقال ,ال تقبل روايته أيضاً  :والحميدي

ال فَلبمن كذب عمداً   وهللا أعلم. ،, وا 
ومن هاهنا ينبغي التحرا من الالذب كلما أمكن, فَل يحدث اال من أصل معتمد, ويجتنب الشواذ والمنكرات, فقد 

 ر: كفى بالمرء اثمًا أن يحدث بكل ما سمع.يوسف: من تتبع  رائب الحديث كذب، وفي األث قال القاضي أبو
عليه -يكذب على النبي  -عليه الصالة والسالم-الكذب ال يخلو إما أن يكون في كالم النبي  التائب من الكذب،
، يختلق أو يكذب في حديث الناس، ال شك أن -عليه الصالة والسالم-يضع على النبي  ،-الصالة والسالم

ليس ككذٍب  ))إن كذبًا عليّ  ،-عليه الصالة والسالم-ائر الذنوب ال سيما على النبي الكذب جريمة وكبيرة من كب
-فالتائب من الكذب سواء  كان الكذب على النبي  بوأ مقعده من النار((تمتعمدًا فلي ))من كذب عليّ على أحد((

متعمدًا يرا  -سالمعليه الصالة وال-أو على غيره مختلف  فيه، من كذب على النبي  -عليه الصالة والسالم
اإلمام أحمد بن حنبل والحميدي أنه ال تقبل توبته، وال تقبل روايته، معنى ال تقبل توبته يعني في الدنيا، وأما في 

ول؛ ألن قبا خرة فأمره إلى هللا، وجمع  من أهل العلم أو جمهور العلماء يرون أن توبته مقبولة، وخبره حينئٍذ م
ليس بأشد من الكفر، والنووي يرا أن قواعد الشرع تؤيد هذا القول،  -الة والسالمعليه الص-الكذب على النبي 

ثم تاب ليس بأعظم ممن كان  -عليه الصالة والسالم-قواعد الشريعة تؤيد هذا القول، فإن من كذب على النبي 
يه، فهل يحتم جرح  كافرًا ثم أسلم، أو ارتكب من الذنوب الكبائر الشيء الكثير ثم تاب، فمن تاب تاب هللا عل

يَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناتِّ ُثم  } ،الكذاب أبدًا بحيث ال تقبل روايته ولو تاب، وهذا مخرج  على قبول شهادة القاذف َوال ذِّ
يَن َجْلَدًة َواَل َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوْ  ُقونَ َلْم َيْرُتوا بَِّرْرَبَعةِّ ُشَهَداء َفاْجلُِّدوُهْم َثَمانِّ يَن َتاُبوا*  َلئَِّك ُهُم اْلَفاسِّ  {اِّال  ال ذِّ

يَن َتاُبوا} [( سورة النررور4-1)] أو ماذا يرفع؟ فإذا  ؟هذا االستثناء يرفع الجمل الثالث أو يرفع األخيرة فقط {اِّال  ال ذِّ
وقال بهذا بعض العلماء،  ،كانت شهادة القاذف مردودة أبدًا فمعنى هذا أن االستثناء ال يرفع إال الجملة األخيرة



ولو تاب، وأما رجوعه إلى  ،ال بد من جلده ثمانين جلدة ،أما رجوع االستثناء إلى الجملة األولى فلم يقل به أحد
وهو قول أهل العلم قاطبة، ورجوعه إلى  ،الجملة األخيرة وارتفاع وصف الفسق عنه فهو مقتضى االستثناء

ومثله الكاذب؛  ته؟شهاد شهادته أو يحتم جرحه فال تقبل الف، هل تقبلالجملة الثانية المتوسطة هو محل الخ
 ،أشد من القذف، فاإلمام أحمد والحميدي يشددون في هذا الباب -عليه الصالة والسالم-ألن الكذب على النبي 
على وجرؤ  -عليه الصالة والسالم-؛ ألنه ما دام كذب على النبي ، فال تقبل روايتهويرون أنه مجروح أبداً 

وذكرنا أن أكثر العلماء على أن توبته مقبولة، وأن التوبة من الكذب  ؟الكذب عليه ما الذي يثبت صدقه في توبته
 ليست بأشد من الكفر، إذ الكافر إذا أسلم فإنه تقبل توبته قواًل واحدًا. -عليه الصالة والسالم-على النبي 

هذا والد إمام الحرمين قال بكفره، ومنهم من يحتم  لنبوي""ومن العلماء من كفر متعمد الالذب في الحديث اقال: 
في تحليل حرام أو  -عليه الصالة والسالم-قتله، وابن الجوزي يرا أنه إذا كذب أو تعمد الكذب على النبي 

حتى قال إمام الحرمين: إنها زلة أو هفوة من  ،تحريم حالل فإنه يكفر، وعلى كل حال القول بكفره قول  مرجوح
 لم يوافقه عليها أحد. والده

ال،  ،ال :الصواب كذا، قال :من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، يروي الحديث فغلط فقيل له
، ب ين له غلطه الصواب كذا، ارجع إلى الكتاب  :قالوا له ،عشرة ،ثالثة ،اثنين ،جاءه واحد ،الصواب ما ذكرت 

، ي  الفالني الصواب كذا، قال: ال أبدًا الصو  ولو أتيتم بالكتب، مثل هذا معاند هذا  ،ؤتى بالكتب، ولواب ما ذكرت 
نما مجرد ثقة بنفسه  ،ال تقبل روايته، لكن إذا كان عدم رجوعه إلى الصواب ليس عن عناد لم يكن عن عناد وا 

مر بين له هذا إذا رجع في أول األ ،بحيث إذا كثر عليه من يبين له الصواب رجع، يعني ال يرجع في أول األمر
، لكن إذا روجع ولم يقبل، إن أصر وعاند مهما بلغ المبلغون هالصواب فرجع هذا ال يؤثر ما لم يكثر في حديث

مثل هذا ال تقبل روايته؛ ألنه يجرح بهذا، يلتحق بمن كذب عمدًا، إن كان إصراره ثقًة بنفسه وعدم اطمئنان 
 من يؤكد له أنه أخطأ رجع، فمثل هذا تقبل روايته. وجاءه ،واسترواح إلى من بلغه بحيث لو زيد في العدد

الكذب ال شك أنها خصلة ذميمة، وأشده الكذب على هللا  "ومن هنا ينبغي التحرا من الالذب كلما أمكن"يقول: 
وكبيرة من كبائر الذنوب،  ،، والكذب في حديثه مع الناس أيضًا معصية-عليه الصالة والسالم-وعلى رسوله 

ثمها على قدر ن  وا  األثر المترتب عليها، وعلى كل حال تحديث الناس بما يخالف الواقع هذا هو حقيقة الكذب، وا 
لمصالح بين الناس ال بأس، كذب الرجل على زوجته  ،كان بعض صوره أبيحت للحاجة كالصلح بين الناس

الكالم الذي يبالغ  ،الغاتبقصد تأليفها مثاًل، منهم من يدخل في ذلك المناظرات العلمية، المقامات وغيره، المب
))أما أبو فالن ال يضع عصاه عن عاتقه  -عليه الصالة والسالم-فيه غير مطابق للواقع، حينما يقول النبي 

 ،لكنها متجاوز  فيها ،هذه مبالغة، المبالغات فيها شيء من مخالفة الواقع فال يضع عصاه عن عاتقه(( جهم
ل العلم وال حقيقَة لها، يعقدون مناظرة بين سني وجبري مثاًل، سني ومعفو  عنها، المناظرات التي يعقدها أه

وقال علم التفسير كذا، قال علم الفقه  ،بين علم التفسير وعلم الحديث، قال علم الحديث كذا ،وقَدري، بين العلوم
ال صواب ،وقال علم الكالم كذا، يعقدونها كثيراً  ،كذا ال كذب ؟هل هذا كذب وا  طابق للواقع أو م ؟صحيح الكالم وا 

المقامات حدث الحارث بن  رات على ألسنة الحيوانات والطيور،غير مطابق؟ غير مطابق، أحيانًا يعقد مناظ
لكن قالوا: إن هذا يترتب عليه مصلحة ظاهرة، المفسدة  ،ال م حد ث وال م حَدث ،ال حارث وال محروث قال،همام 



ال يحدث من أصٍل غير معتمد غير مقابل  من أصل  معتمد" "فَل يحدث االمغمورة بجانبها فأجازوا مثل هذا، 
"ويتجنب الشواذ والمنكرات فقد قال القاضي أبو وحينئٍذ تنسب إليه هذه األخطاء،  ،تكثر فيه األخطاء ..،غير

من الغرائب،  الكذب؛ ألنه في يوم األيام ال يجد شيئاً  ال بد أن يقع في يوسف: من تتبع  رائب الحديث كذب"
عتاد الناس منه هذا واستدرجوه فال يستطيع أن يرجع فيلجأ حينئٍذ إلى الكذب، ومنهم من يروي ذلك يقول: وقد ا 

ب" ذّ  ))كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما يتعرض لتكذيب الناس إياه، وفي األثر:  "من تتبع غرائب الحديث ك 
سمع ال يؤمن أن  ان من يحدث بكل م؛ ألوهذا رواه مسلم في مقدمة الصحيح، أن يحدث بكل ما سمع سمع((

 .، نعمثم يقع في الكذب هو ،ويكون من عادته وديدنه ،ينقل الكذب مرة ثم مرة ثم مرة ثم يستمريه
 مسرلة: 

ذا حدث ثقٌة عن ثقة  بحديث فرنكر الشيخ سماعه لذلك بالاللية فاختار ابن الصَلح أنه ال تقبل روايته عنه  وا 
الحديث من  ال أعرف هذا :في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخَلف ما اذا قال وال يقدح ذلك ،لجامه بإنكاره

ته عنه، وأما اذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعم الحنفية كحديث سليمان بن سماعي فإنه تقبل رواي
جريج:  قال ابن ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل(())أيموسى عن الاهري عن عروة عن عائشة: 

 :حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرةه، وكفلقيت الاهري فسرلته عنه فلم يعرف
هذا أولى  :قلتُ  "حدثني ربيعة عني" :فالان يقول ،ثم نسي سهيل آلفة  حصلت له "قضى بالشاهد واليمين"

 م نسي.بالقبول من األول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابًا فيمن حدث بحديث  ث
سمعنا من فالن أنه  :إذا حدث الثقة عن شيخه بحديث ثم ذهب من يطلب العلو إلى ذلك الشيخ، فقالنعم 

ذا الكالم له حكم، إن قال: نسيت، إن جزم ، إن قال مثل هيحدث عنك بكذا، قال: أبدًا أنا ما حدثته، كذب عليّ 
 .ه أو لم أحدثه هذا أيضًا له حكمتأنا ا ن ال أذكر أنا حدث :، إن تردد وقالباإلنكار له حكم

"فاختار ابن يعني جزم بالنفي،  بالكلية "اذا حدث ثقٌة عن ثقة بحديث فرنكر الشيخ سماعه لذلك بالاللية"يقول: 
، وذلك أما الخبر ال يقبل؛ ألنه إنما ينسب إلى ذلك الشيخ ،الصَلح أنه ال تقبل روايته عنه بجامه بإنكاره"

يعني في أحاديث أخرا، الراوي عن هذا الشيخ  دح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه""وال يق الشيخ منكر  له
وقوله  ،هل الشيخ متحقق وجازمنعم،  ؟الذي جزم باإلنكار ال يقدح في عدالته؛ ألنك ما تدري الصدق مع من

ن ما سمعه من ذلك مطابق للواقع فيما نفاه؟ وأنه بالفعل ما حدث ذلك الراوي، أو أن الراوي ضبط وحفظ وأتق
أحدهما بأولى من قبول ا خر، ولذا ال يقدح في عدالة الراوي عنه قول الشيخ والشيخ نسي؟ احتمال، فليس قبول 

"بخَلف ما اذا قال: ال رف من طريقه وأنكره، في األحاديث األخرا، في هذا الحديث يقدح؛ ألن الحديث إنما ع  
يحمل على نسيانه، يقول:  ،النسيان ؛ ألنه يحمل علىعنه" يتههذا الحديث من سماعي فإنه تقبل رواأعرف 

هذا يقبل،  ،تردد من غير جزم ،يعني ال أعرف هذا الحديث من سماعي "وأما اذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه"
نفى معرفته بهذا الحديث؟ قوله: ال أعرف  ،ما الفرق بين كونه نسي أو نفى أن يكون.. ،نسيت :إذا نسي قال

وبين إثبات النسيان، إذا  ،مرتبتين، بين اإلنكار بقوة والجزمنعم، يعني مرتبة بين ، ..حديث من سماعي هذاهذا ال
كحديث سليمان بن موسى عن الاهري عن عروة عن  ،"فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعم الحنفيةنسي 

 ؟ يقول:حديٍث واحدبب من رد لكن هل يؤخذ مذه "))أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل((عائشة: 



نهم ال يرون اشتراط : إحديثه، أو نعرف مذهبهم في هذه المسألة ونقول واكل من نسي رد ؟الحنفية يردون هذا
"فرده بعم الحنفية ال يلزم أن يكون ألن الراوي نسي، يقول:  ،الولي في النكاح فردوا هذا الحديث ألمور أخرا 

))أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها عن عروة عن عائشة  كحديث سليمان بن موسى عن الاهري 
حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن لاهري فسرلته عنه فلم يعرفه" وكقال ابن جريج: "فلقيت ا ،باطل((

فالان يقول: حدثني  ،أبيه عن أبي هريرة: "قضى بالشاهد واليمين" ثم نسي سهيل آلفة  حصلت له في ذلك
وصار  ،أني حدثته بكذا، والخطيب البغدادي له كتاب جمع فيه هذه األخبار التي نسي فيها الشيخ ربيعة عني"

سي( وهو مختصر من تذكرة المؤتسي في ذكر من حدث ون: )يحدث عمن حدثه هو، وللسيوطي رسالة اسمها
 كالم الخطيب

 نأخذ األجرة أو نقف عليها؟ هاه؟ إيش رأيك نكمل بسرعة؟ 
 ......طالب:
 تبي تمشي ألن الكالم طويل جدًا. وين؟
 ......طالب:

 وهللا أعلم. أجل قف على األجرة،
 .وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (9للحافظ ابن كثير ) شرح كتاب اختصار علوم الحديث

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 
 
 .سم

 :من أخذ على التحديث أجرةً مسألة: 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ه وصحبه وسلم نبينا محمد وعلى آل ،الحمد هلل رب العالمين، والصَلة والسَلم على أشرف األنبياء والمرسلين
 تسليمًا كثيرًا.

روي  ؟هل تقبل روايته أم ال ،أجرةً  : مسرلة: ومن أخذ على التحديث-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام ابن كثير 
سحا، وأبي حاتم أنه ال يكتب عنه لما فيه من خرم ال  ن،كيمروءة، وترخص أبو نعيم الفضل بن دعن أحمد وا 

))ان أحف ما ذ األجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري وعلي بن عبد العايا وآخرون كما تؤخ
ي الحسين بن وقد أفتى الشيخ أبو اسحا، الشيرااي فقيه العرا، ببغداد ألب ،أخذتم عليه أجرًا كتاب هللا((

 شغل المحدثين له عن التالسب لعياله.النقور برخذ األجرة ل
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،مينالحمد هلل رب العال
أخذ األجرة على تعليم العلم الشرعي كالتفسير والحديث والفقه والعقائد وغيرها مختلف  فيه بين أهل العلم، فممن 

سحاق وجمع  من أهل العلم، منعوه احتياطاً  -رحمه هللا-منعه اإلمام أحمد  ال يروا عمن : ينبغي أالواوق ،وا 
فاإلمام أحمد يقول: من يصلي  ،اشترط األجرة، وكأنهم قاسوا ذلك على من اشترط األجرة في إمامة الناس مثالً 

بمبلغ كذا، يقول اإلمام أحمد: من يصلي  ،ال أصلي بكم رمضان إال بكذا :الذي يصلي بهم؟ يقول ؟خلف هذا
))إن أحق مخرج  في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد:  ،ريحخلف هذا؟ لكن في المسألة حديث  صحيح ص

ذا جازت األجرة على تعليم القرآن وتعلمه وتعليمه عبادة  محضة فأخذ األجرة  ،من أخذتم عليه أجرًا كتاب هللا(( وا 
 على الحديث والفقه والتوحيد وغيره من علوم الشرع من باب أولى.

، لكن -سبحانه وتعالى-لم مجانًا فأجره موفور  عند هللا كما ع   ،مجاناً  وعلى كل حال من تورع وتبرع وعلم الناس
المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، بل الدليل على خالفه، نعم من كان همه وقصده الدنيا بحيث ال يفعل أو ال 

يا فال بأس يعمل عماًل شرعيًا إال بأجرة هذا ال شك أنه عنده خلل، أما العلم غير العلم الشرعي من علوم الدن
كما يشتغل المزارع  ،كالطب والهندسة وغيرها؛ ألنها كغيرها من المهن والحرف ،بأخذ األجرة عليه قواًل واحداً 

 .بأجرة يعلم الزراعة بأجرة، كما يشتغل المهندس بأجرة يعلم الناس الهندسة بأجرة ال بأس
ن كان  ،فتعليم اللغة ينبغي أن يكون مجاناً الوسائل إلى العلوم الشرعية من أهل العلم من يلحقها بالمقاصد،  وا 

وأخذ األجرة عليها أخف من العلوم الشرعية المحضة عند من يمنع ذلك، ومن أهل الحديث من  ،تعليمها أخف



إن شاء هللا -كل بيت بدرهم، وال إشكال في ذلك  ،يفرض في تعليم العربية لكل بيٍت من أبيات األلفية أجر معين
مما يبذل مجانًا؛ ليكون األجر  -سبحانه وتعالى-ي أن يكون هذا العلم الذي يبتغى به وجه هللا ، لكن ينبغ-تعالى

 موفورًا يوم القيامة.
يُد }أما من يعلم الناس وقصده الدنيا من غير نظٍر وال التفات إلى ا خرة فهذا على خطٍر عظيم  َمن َكاَن ُيرِّ

يَنَتَها{ ْنَيا َواِّ هللا، ويؤخذ أجرًة إلى آخره، لكن الشأن فيمن يعلم الناس يبتغي بذلك وجه  [رة هود( سو 51)] اْلَحَياَة الد 
ال سيما إذا عاقه تعليم الناس عن التكسب لعياله،  ،يستعين بها على أمور دنياه هذا الذي أجازه جمهور العلماء

 .، نعموالحاجة إليهم ،وتكفف الناس ،فأخذ األجرة خير  من أخذ الزكاة
 ات في التعديل والتجريح: أعلى العبار 

مسرلة: قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال: حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال 
كذاب، قلُت: وبين ذلك أموٌر كثيرة يعسر ضبطها، وقد تاللم الشيخ أبو عمرو  على مراتب منها، وثم 

 اصطَلحات ألشخاص ينبغي التوقيف عليها.
بن ا -رحمه هللا-مراتب وألفاظ الجرح والتعديل نوع  مهم من أنواع علوم الحديث، كان ينبغي على الحافظ  يكفي،

كثير أن يبسط القول فيها؛ ألنها من أهم المهمات لمن يدرس األسانيد، وال يكتفي بأعلى المراتب وأدنى المراتب، 
عبرون بها عما يستحقه الراوي من منزلة جرحًا ألفاظ الجرح والتعديل هي ألفاظ وجمل يستعملها أهل العلم ي

وتعدياًل، والمراتب هي ترتيب لتلك األلفاظ من حيث القوة والضعف، وجمع جميع األلفاظ التي نطق بها أهل 
ومن  ،-رحمه هللا-العلم في بيان ما يستحقه الرواة ال شك أنه أمر  في غاية األهمية، وتمناه الحافظ ابن حجر 

ما يكفى  ،اعتنى بارع ،تمنى كل منهما لو اعتنى بارع  بتتبعها من كتب الرجال والتواريخ وغيرها ،بعده السخاوي 
فيتتبعها ويجمعها ويصنفها، يجعل ما يتعلق بالتعديل على حدة، وما يتعلق بالجرح على حدة، وال  ،أدنى واحد

ذه األلفاظ في اللغة وفي شك أنه سوف يواجه ألفاظ قد يصعب عليه تصنيفها، ثم بعد ذلكم يتكلم على ه
االصطالح، ثم يرتبها حسب القوة والضعف، هناك ألفاظ قد يصعب مراد المتكلم  بها، يصعب فهم مراده، لكن 

 مع المران ومع إدامة النظر وبمقارنة قوله مع أقوال أهل العلم في الراوي يتبين المراد.
يظنها تعديل،  "بين يدي عدل" :في جبارة بن مغلسيظن أن قول أبي حاتم  -رحمه هللا تعالى-الحافظ العراقي 

ومضى الحافظ ابن حجر على ذلك مدة إلى أن قارن بين أقوال العلماء مع قول أبي حاتم فوجد أنهم مطبقون 
هذا أوجد عنده وقفة، ثم وقف على قصص من كتب  ؟نفكيف يعدله أبو حاتم وقد عرف بالتشدد ،على تضعيفه

ملة من أسوأ ألفاظ الجرح، فوقف على قصة في كتاب األغاني ألبي الفرج األدب تدل على أن هذه الج
، فجاء أبو عيسى فأخذ األصفهاني ألبي عيسى بن هارون الرشيد مع طاهر القائد كانوا على مائدة يأكلون 

ال..، ال قرعة وا  يه فرمى بها عين طاهر وهو أعور، رمى بها العين السليمة، فشكاه على أب هندبات إما كوسا وا 
واألخرا تالفة، يقول:  ،وهو أعور ،واألخرا بين يدي عدل ،فقال: انظر ماذا صنع بي؟ ضرب عينه السليمة

وهو أن العدل الذي  ،فهمت أن المراد أنها تجريح وليست تعديل، ثم وقف على كالٍم البن قتيبة في أدب الكاتب
ن على شرطة تبع، وكان موكواًل إليه القتل، كا ،يشار إليه في مثل هذا الكالم العدل بن جزم بن سعد العشيرة

قال الناس: هذا بين يدي عدل، ومرادهم بذلك أنه م له إلى  بشخص أن يستلمه العدل هذا ليقتلهفإذا أمر تبع 



فهو تالف  حكمًا، لهذا ال نستهين من االستفادة من أي كتاب يمكن أن يستفاد منه، نعم كتب األدب فيها  ،الهالك
يء الكثير، لكن ما المانع أن يطلع عليها بقدٍر تستجم به النفس، ويفتح به بعض المغاليق من من الفضول الش
 على أن ال يسترسل في ذلك؛ ألن الغاية الكتاب والسنة. ؟مثل هذه األشياء

مع المقصود أن هناك من األلفاظ النادرة التي ال يستطيع الطالب المبتدئ أو المتوسط فهم مراد قائلها منها، لكن 
إدامة النظر، ومع المقارنة بين أقوال أهل العلم يتبين له المراد، وبقرائن ترشد إلى ذلك، فما على طالب العلم إال 

ويجرد هذه الكتب، ويجمع هذه األلفاظ وهذه الجمل ويصنفها، ثم تقسيمها وترتيبها إلى  ،أن يجمع كتب الرجال
لىمراتب هذ  .عناء ه مرحلة ثانية، تحتاج إلى جهد وا 

 (الجرح والتعديل)أول من هذب مراتب الجرح والتعديل وصنفها ورتبها ابن أبي حاتم في تقدمة كتابه العظيم 
وجعلها أربع مراتب للتعديل وأربع للجرح، تبعه على ذلك ابن الصالح ومن دار في فلكه، ثم جاء الحافظ العراقي 

ن حجر والسخاوي والسيوطي فجعلوها ستًا ستًا، والذهبي فجعالها خمس مراتب في القسمين، ثم جاء الحافظ اب
ابن حجر يجعل أعلى مراتب التعديل الصحبة، فجعل الصحابة في المرتبة  ..،فأعلى هذه المراتب في التعديل
ال يضم الصحابة إلى غيرهم من الرواة فشأنهم آخر، فجعلوا ، من باب أنه ينبغي أاألولى، وغيره أخرج الصحابة

أو إليه المنتهى بالتثبت، وهذه جعلها  ،أو فالن ال يسأل عنه ،اء بأفعل التفضيل كأوثق الناسأعلى المراتب ما ج
ن جعلها في المرتبة األولى في النخبة، من المراتب العليا في التعديل  ،الحافظ في المرتبة الثانية في التقريب وا 

ذ ،إما بلفظه أو بمرادفه ،تكرار لفظ التعديل  ،ثقة ثقة ثقة ثالث :ا كرر أكثر من ذلك فقيلثقة ثقة، ثقة  ثبت، وا 
ال بعد يرون  ديل، وكأنهموأكثر ما وجد من ذلك تسع مرات في كتب الجرح والتع ،خمس ،أربع أنه انقطع نفسه وا 

 ما كان يريد أن يقف على هذا الحد، المقصود أن الرواة متفاوتون في منازلهم.
ال ليسبية في وصف أحوهذه المراتب وهذه األلفاظ تقري لو وقفنا  (ثقة)معنى أن من وصف باللفظ  وال الرواة، وا 

هؤالء األلف في مرتبة واحدة  ، وجدنا أنمثالً  ثقة فوجدناهم ألف :على كتاب التقريب وجردنا من قال فيه الحافظ
 .ال، هؤالء الثقات متفاوتون  ،ثقات كلهم

تب اإلتباع وهي من كتب اللغة ولم أقف عليه في وهذا موجود في ك-ثقة  فقط، لكن لو قال  :يلي ذلك ما قيل فيه
لو قال: ثقة  ثقة بالتاء، أو ثقة  نقة بالنون هذا من باب اإلتباع، ويلحق  -كالم أهل العلم في الجرح والتعديل
 على ما سيأتي. ،بتكرار الثقة، ومثله ضعيف  نعيف
أضيف إلى لفظ الصدوق فقيل: صدوق  من  :من وصف بصدوق، والسادسة :إفراد الثقة مرتبة  رابعة، الخامسة

 بوصٍف آخر مع صدوق. ، أو وصفيهم
 طالب:.......

هذا في التقريب، وله رأي  آخر في النخبة  ،ابن حجر جعلها الصحابة، هنا جعل المرتبة األولى الصحابة
 .وشرحها

 اس( أو بتكرير الصفة لفظاً كر)أوثق الن ، الثانية: من أؤكد مدحه إما بأفعل: الصحابة فأصرح بذلك لشرفهمأولها"
تعطي قوة للراوي، لكن ليس  اعني ال شك أنهفظ( المقصود أن مثل هذه األشياء يثقة حار)ك أو معنىً  (ثقة ثقةر)ك

معنى هذا أن هذا أمر  متفق عليه بين أهل العلم، بدليل أن من يجعل الصحابة في المرتبة األولى وأخرجهم عن 



وفصل ما فيه تكرار عن  "المنتهى في التثبت"إليه وأضاف إليها  ،ابن حجر أولىهذه المراتب جعل الثانية عند 
ما جاء بأفعل التفضيل، الحافظ ابن حجر جعل التكرار في الثانية مع ما جاء بأفعل التفضيل؛ ألنه جعل األولى 

إليه المنتهى في أو فالن ال يسأل عن مثله أو  ،للصحابة، لكن لو أخرج الصحابة كغيرها فجاء بأفعل التفضيل
عن درجة  ، والرابع من قصرالتثبت في األولى، وجعل التكرار في الثانية، وجعل إفراد الثقة في المرتبة الثالثة

ليه  ،الثالثة قليالً  من قصر عن درجة الرابعة قلياًل  :أو ليس به بأس، والخامسة ،أو ال بأس به ،شارة بصدوق اإلوا 
ليه اإلشارة بالصدوق سيء الحفظ ويلتحق بذلك من  ،أو تغير بأخرةٍ  ،أو يخطئ ،، أو صدوق يهم، أو له أوهاموا 

من ليس له  :رمي بنوٍع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب واإلرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره، السادسة
فيه ما يترك  ولم يثبت ،من الحديث إال القليل، هذه آخر مراتب التعديل، من ليس له من الحديث إال القليل

ال فلين الحديث. ،حديثه من أجله ليه اإلشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وا   وا 
حقيقة العناية بمراتب التعديل عند الحافظ ينبغي أن تفوق غيره، نعم عند السخاوي ألفاظ أكثر من الحافظ وعند 

لكن التقريب كتاب  (يثالمغ جمع من هذه األلفاظ السخاوي في )فتح السيوطي في التدريب كذلك، وأكثر من
محرر  بأيدي الناس كلهم، وال يمكن التعامل مع محتوا الكتاب إال بالرجوع إلى مقدمته، والكتاب كتاب   يعمل

، فمن ذلكم ما قاله في استدراكات ومالحظات ولنا عليهبالمعصوم، وليس  ،ومتقن ومضبوط، والحافظ حافظ
ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من  ،يس له من الحديث إال القليلمن ل"السادسة:  السادسة، انتبهوا يا اإلخوان،
ليه اإلشارة بلفظ  ال فلين الحديث ،حيث يتابع (مقبول)أجله، وا  ا ن الكتاب الذي هو التقريب للرواة أو  "وا 

ال فلين" رويات؟ وصف للرواة أو للمرويات؟ إيش معنى قوله:للم وليست  ،وصف لروايته "؟حيث يتابع مقبول وا 
حديث  ، ورد في سند، وورد ذكره في حديثٍ (مقبول)صفًا للراوي، معنى هذا أنه لو وصف زيد من الناس بلفظ و 

ال يرجع للين؟ يرجع للين، فيحتاج إلى متابع ليكون مقبواًل، شخص آخر ليس له  لم يتابع عليه يستحق مقبول وا 
نه ما توبع ويش يستحق؟ يصفه ابن حجر ترك حديثه من أجله، لكولم يثبت فيه ما ي ،من الحديث إال القليل

 يش؟ بلين؛ ألنه ما توبع، لكن لو توبع هذا صار مقبواًل، إذًا هذه األوصاف للروايات وليست للرواة.بإ
ما أراد هللا أن ننبه ضحاك بن حمرة، والضحاك المعافري، نعم وعلى سبيل المثال الضحاك هنا ثالثة: ال

يقول:  ،بضم المهملة وبالراء ؟يشك هاه؟ الضحاك بن حمرة هنا إرون الكتاب، لكن عاد...، الضحاتحض
مقبول، الضحاك  ،يش يصير؟ يصير حديثه حسنادسة" ضعيف، هذا الضعيف إذا توبع و ضعيف  من الس"

إذا لم يتابع صار  ،هذا إن توبع صار مقبول ،، الضحاك بن فيروز الديلمي الفلسطيني مقبول...المعافري هنا
ك بن المنذر مقبول أيضًا، الضحاك بن نبراس األسدي لين الحديث من السابعة، هذا لو توبع لين، وهذا الضحا

صار مقبول، وا ن الذين يتعاملون مع التقريب ما ينظرون إلى مثل هذه القواعد، مجرد ما يرد الضحاك الذي 
الذي وصف بأنه لين  وصف بأنه مقبول يحكم على الحديث بأنه مقبول، ومجرد ما يرد هذا الضحاك بن نبراس

 هذا يحكمون على الحديث بأنه ضعيف يحتاج إلى متابع، أنا أقول: ما الفرق بين الضحاك بن حمرة الضعيف
يش الفرق في الحقيقة؟ بول؟ أو الضحاك بن فيروز المقبول؟ إوالضحاك بن نبراس اللين والضحاك بن قيس المق

ال ما في فرق؟ هذا واحد في مراتب التعد وواحد في مراتب التضعيف اتفاقًا ضعيف هذا، وواحد  ،يلفي فرق وا 
 ا توبع، الضحاك بن حمرة إذا توبعالتعديل إذ ةتبمر  في المراتب التي يحتمل إذا توبع؛ ألن الحافظ جعله في



خذ هذه القاعدة مسلمة، قد يقول مثل ذاك، إذًا ال فرق، وهذا ال شك أنه ينبغي أن يالحظ، فال تؤ  خالص صار
حكم على ا خر بأنه لين إال ما حافظ ما حكم على شخٍص بأنه مقبول إال وقد توبع في جميع مروياته، و قائل: ال

وقد سبر جميع مروياته وأنه لم يتابع عليها، هذا الكالم صحيح؟ اإلحاطة ما يمكن، ما تمكن اإلحاطة، اإلحاطة 
ن كانوا مقلين مثل هؤالء ال يمكن،  أن الحافظ اطلع على جميع طرق  ندعيال بجميع مرويات الرواة وا 

ال "ليحكم على راٍو بأنه لين ألنه لم يتابع مطلقًا، وقاعدته تومئ إلى ذلك، يقول:  ؛األحاديث مقبول حيث يتابع وا 
فينبغي أن يالحظ، هذه مراتب التعديل عنده، ثم  ،إذًا هذا حكم على المرويات وليس حكمًا على الرواة "فلين

 ى سبيل التدلي.أتبعها بمراتب الجرح عل
ليه اإلشارة بلفظ  ،السابعة التي هي األولى من مراتب الجرح: من روا عنه أكثر من واحد ولم يوثق مستور أو )وا 

ليه اإلشارة بلفظ  ،، السابع: من روا عنه أكثر من واحد ولم يوثق(مجهول الحال  (مستور أو مجهول الحال)وا 
وذكرنا  ؟لجهالة عدم علم بحال الراوي أو جرح يضعف به الحديثوأوردنا سؤال وهو: هل ا ،بحثنا أمس المجهول

يدل على أنه جرح، وصنيع غيره أيضًا في جعلهم المجهول من ألفاظ هنا من قال بهذا وذاك، وصنيع الحافظ 
التجريح، لكن قول أبي حاتم مجهول أي ال أعرفه يدل على أنه عدم علم بحال الراوي، وكذلك قول الحافظ 

فجعل الجهالة قسيم  "جهالةحوال الرواة تعدياًل أو تجريحًا أو ومن المهم معرفة أ" :ا أشرنا إليه سابقاً بالنخبة مم
 للتجريح والتعديل وليست قسم.

ليه اإلشارة بلفظ   (،ضعيف)الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطالق الضعف ولو لم يفسر، وا 
ليه اإلشارة بلفظ التاسعة: من لم يرو  عنه غير واح هذا مجهول العين على ما تقدم  (مجهول)د ولم يوثق وا 

اللي هو في السابعة، وجعل بين مجهول العين ومجهول الحال  ،باألمس مجهول العين، واألول مجهول الحال
ر شديد مرتبة وهي من وصف بلفظ ضعيف، وعلى كل حال مجهول الحال الذي هو المستور والضعيف غي

 والتاسعة مجهول العين كلهم ضعفهم غير شديد، بمعنى أنه ينجبر. متربة الثامنةالضعف من ال
ليه اإلشارة ب أو واهي  ،أو متروك الحديث ،متروكر)العاشرة: من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، وا 

إذًا  بقادح،نعم؟  ؟ضعيف هل ضعف بقادح أو بغير قادح :ل فيه( ضعف بقادح، ا ن من قيأو ساقط ،الحديث
متروك، بنعم إن كان المراد بالقادح القدح الشديد ال بأس؛ ألنه يستحق الوصف  ؟ما الفرق بين الثامنة والعاشرة

 ساقط، ضعفه شديد مثل هذا ال ينجبر خبره وال يرتقي. ،واهي الحديث ،متروك الحديث
ولو لم يكذب  ،ي حديثه العاديعرف بالكذب فالحادية عشرة: من اتهم بالكذب، واالتهام بالكذب يوصف به من ي  

لصار من الثانية عشرة:  -عليه الصالة والسالم-؛ ألنه لو كذب على النبي -عليه الصالة والسالم-على النبي 
 من أطلق عليه الكذب والوضع.

وهو إمام من أئمة هذا الشأن  ،غالب أحكامه دقيقة، وليس هو بمعصوم -رحمه هللا-وعلى كل حال الحافظ 
 يعتنى بأقواله، لكن عليه ما عليه من المالحظات، وهي يسيرة بالنسبة إلى حجم الرواة الذين تكلم فيهم.ينبغي أن 

أيضًا ينبغي أن نعرف أن الحافظ حكم على رواة في التقريب بأحكام، وحكم عليهم في غيره من كتبه بأحكام 
نس، وعندي مجموعة من هؤالء، وأشرنا أخرا كالفتح والتلخيص وغيرهما، وعلى سبيل المثال عبيد هللا بن األخ

 وسجلوا رسائل في جامعة أم القرا، وانتهى منهم ثالثة ا ن. ،به على بعض األخوة



  .......طالب:
 ، لكن عبيد هللا بن األخنس هنا،نسخة من التقريب فيها أشياء كثيرة، في من اختلف حكم الحافظ عليه ين؟و 

ن األخنس النخعي أبو مالك الخزاز صدوق، قال ابن حبان: كان يخطئ، عبيد هللا بنعم  ،عبيد هللا بن األخنس
 قال ابن حبان: كان يخطئ. ،صدوق 

فرق كبير  "وثقه األئمة، وشذ ابن حبان فقال: يخطئ" (:099)يقول الحافظ في الفتح في الجزء العاشر صفحة 
كتاب ال يعني هذا أننا نقلل من قيمة وهي يسيرة بالنسبة لحجم ال ،بين الحكمين، وحينما نورد مثل هذه األشياء

ال، لكن نريد من اإلخوة  ،أو نفتح باب لمن يتطاول عليه ،أو من شأن الحافظ كال، أو نتطاول عليه ،الكتاب
أو يضعفون ما صححه األئمة اعتمادًا على التقريب  ،ويصححون ما ضعفه األئمة ،الذي يعتمدونه اعتمادًا كلياً 
 وأن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، وأنه ليس لكل أحد أن يتصدا لمثل هذه األمور.أن يحتاطوا لهذا األمر، 

الء ما فيهم إشكال، يعني من وثق سواء  كرر لفظ التوثيق اذو الحكم في أهل هذه المراتب األولى والثانية والثالثة ه
الرابعة " ج بهم، لكن الرابعة،ف في االحتجاهؤالء ال إشكال وال خال ،أو وصف بأنه ثقة ،أو جيء بأفعل التفضيل

ليه اإلشارة بصدوق  ،من قصر من درجة الثالثة قليالً  ، مثل هذا يحتج به أو ال يحتج به؟ وهي مسألة مهمة، "وا 
نما يكتب  عند ابن أبي حاتم وابن الصالح أيضًا والسخاوي ال يحتج بهم ابتداًء، الصدوق ما يحتج به ابتداًء، وا 

ويختبر، لماذا؟ ألن لفظ صدوق ال يشعر بشريطة الضبط، نعم هي مبالغة في ويعتبر به، وينظر  ،حديثه
وعنده ولد، طرق الباب بعد  ،الصدق، ومن باب التمثيل لو افترضنا أن شخصًا في يوم عيد يكثر الوارد عليه

 ،وثالث ،صدق في خبره، طرق ثاني ،صحيح طابق الواقع ، فتح، من؟ فالن، وهذاافتح يا ولد ،صالة العيد
 :ما خالف الواقع وال مرة، كلهم يقول ؟أال يستحق الوصف بصدوق  ،ومائتين في يوم العيد ،ومائة ،وعاشر ،ورابع

ثم  ،قال: فالن وفالن وفالن ذكر اثنين ثالثة ؟من جاءنا باألمس :فالن وصحيح كالمه، لكن سأله أبوه من الغد
ال ما هو بضابط ،عجز أن يستحضر الباقي وصف المبالغة  ..،ضابط، يستحق الوصفهذا ليس ب ؟ضابط وا 

فالن وهو يكذب، لكن الوصف بصدوق ال يشرع بشريطة الضبط  :بصدوق؛ ألنه لزم الصدق، وال مرة واحدة قال
 عند هؤالء، ولذا ال يحتج بالصدوق.

عرفنا حجة من قال  احنعمل المتأخرين يحتجون به، حجتهم..، إالذي جرا عليه وهو الذين يحتجون بالصدوق 
يشعر بمالزمة الصدق صحيح، لكن من أين  ،بعدم االحتجاج به ابتداًء؛ ألن اللفظ ال يشعر بشريطة الضبط

ما استحق المبالغة إال لمالزمته نأتي بالضبط لنحتج بالصدوق؟ قالوا: إن هذا الراوي الذي وصف بصدوق 
ومن يخطئ من غير  ،الكذب والخطألصدق، ويعني ذلك أنه ال يكذب، والكذب يطلقه أهل العلم بإزاء من يتعمد ا

صادق من  :تعمد؛ ألنه ال واسطة عند أهل السنة بين الصدق والكذب، فالذي ال يخطئ صادق، لكن هل يقال
فال يقع  ،ال يستحق الوصف بصدوق، فعلى هذا ال يستحق المبالغة إال إذا كان مالزمًا لوصف الصدق ؟يخطئ

تحق الوصف بصيغة المبالغة إال أنه مالزم للصدق، وجاء في الكذب في خبره ال عمدًا وال خطأ، فما اس
المقصود أنهم يطلقونه على الخطأ،  ))صدق هللا وكذب بطن أخيك(( ،النصوص إطالق الكذب على الخطأ

أخطأ، هذه حجة من يرا االحتجاج  ، وكلهاوكذب فالن ،وكذب فالن ))كذب نوف(( وجاء في الصحيح:



ها حظ  من النظر، ولذا اعتمد أهل العلم من المتأخرين االحتجاج بمن وصف بصدوق، وهي حجة ال شك أنها ل
 بصدوق.

يش ؟ و يش نأخذع في غاية األهمية، لكن ما أدري و المسألة تحتاج إلى مزيد من البسط والتفصيل، وهذا الموضو 
 ؟نخلي من علوم الحديث بهذه الطريقة
 طالب: ما الفر، بين صدو،......

وصدوق دون وصف آخر، ال شك أن  ،وصدوق  يخطئ ،وصدوق  له أوهام ،وق  يهمالصدوق له أوهام، صد
ال وجود ف، لكن قد يقول قائل: لو مرتبة صدوق دون أي وصف آخر أعلى، أعلى مما لو وصف بوصٍف مضع  

ستحق الوصف بأنه ثقة، ما الذي أنزله عن مرتبة : صدوق أصاًل، الهذه األخطاء ووجود هذه األوهام لما قيل
طبقوه على  اصطالح ،قة إلى صدوق إال وجود مثل هذه األخطاء وهذه األوهام، لكن لنعلم أن هذا اصطالحالث

حينما يصف بوصٍف آخر مع الصدوق إنما ينتقيه من قول  -رحمه هللا-الرواة، وميزوا ووازنوا بينهم، والحافظ 
 بعض األئمة، وكثيرًا ما يعتمد في هذا على ابن حبان.

  َلحات ألشخاص ينبغي التوقيف عليها""وثم اصطيقول: 
 ، طيب شويه خليه يعدل الشريط......قرأ يا شيخ..... ت

 .خالص؟ اقرأ
سكتوا عنه، أو  :الرجلفي وثم اصطَلحات ألشخاص  ينبغي التوقيف عليها، من ذلك أن البخاري اذا قال "قال: 

لعبارة في التجريح فليعلم ذلك، وقال ابن فيه ن ر فإنه يكون في أدنى المناال وأردأها عنده، ولالنه لطيف ا
أو ال برس به  ،أو محله الصد، ،صدو،  :ليليس به برس فهو ثقة، قال ابن أبي حاتم: اذا ق :معين: اذا قلتُ 

وين ر فيه، وروى ابن الصَلح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: ال ُيترك الرجل  ،فهو ممن يكتب حديثه
ديثه، وقد بسم ابن الصَلح الالَلم على ذلك، والواقف على عبارة القوم يفهم حتى يجتمع الجميع على ترك ح

 وبقرائن ترشد الى ذلك، وهللا الموفف. ،مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في  الب األحوال
يبَف اال مراعاة اتصال السلسلة في  قال ابن الصَلح: وقد فقدت شرو  األهلية في  الب أهل اماننا، ولم

ينبغي أن ال يكون الشيخ مشهورًا بفسف  ونحوه، وأن يكون ذلك مرخوذًا عن ضبم سماعه من اإلسناد، ف
 هذا الشرن، وهللا أعلم.ب الخبرةمشايخه من أهل 

يش الفرق بين ثَم ات ألشخاص ينبغي التوقيف عليها، إهناك اصطالح اصطَلحات" "وثمَ : -رحمه هللا-يقول 
 اصطالحات؟ وثمة؟ َثَم وثمَة في فرق؟ لو قال: ثمةَ 

 طالب:.......
فكأنهم يريدون أن ثمَة للقريب، وَثم للبعيد،  ،هناك اصطالحات أو هنا اصطالحاتنعم، هي بمنزلة هنا وهناك، 

"ينبغي التوقيف عليها من ذلك أن البخاري اذا قال في الرجل: سكتوا عنه، أو فيه ن ر فإنه يكون في أدنى 
ما يحمله على مثل هذا، فقد يكون  ،وعفة اللسان ،عنده من الورع -تعالى رحمه هللا-اإلمام  المناال وأردأها"

ويقول: سكتوا عنه، هو من أهل التحري يحتاط لنفسه، أو  ،الراوي عنده شديد الضعيف ال يقبل حديثه االنجبار
بارة في ولكنه لطيف الع ،وهو شديد الضعف، قال: فإنه يكون في أدنى المنازل وأردأها عنده ،يقول: فيه نظر



التجريح فليعلم ذلك، ال شك أن العقول تتفاوت، والناس يتفاوتون تفاوتًا كبيرًا في التحري والتثبت واالحتياط 
من نعم، أين هذا  ؟مع من يقول: فالن ال يساوي رجيع الكلب ؟ أو سكتوا عنهفيه نظر :للنفس، فأين من يقول

قول من ال يؤمن بيوم الحساب، يصف بذلك كبار األئمة وهو  ذاك؟ أين الثرا من الثريا؟ أو قال: فالن بكذا
مالك وأبا حنيفة وغيرهم، على كل حال هذه تنبئ عن عقليات؛ ألن اإلنسان أهم ما عليه نفسه، فينبغي أن 

وضل  ،يحتاط لنفسه، وتجد من آحاد الطلبة وصغارهم يسأل عن فالن وعالن يخطئ، أما مسألة أخطأ فالن
والذمة بريئة  ،وهم شباب نصبوا أنفسهم حكام بين العباد، فعلينا أن يكون اللسان عفيفاً  فالن من أسهل ما يقول،

، يقول: -رحمه هللا-كما يقول ابن دقيق العيد  ،من تعلق المخلوقين بها، وأعراض المسلمين حفرة  من حفر النار
 ."وقف على شفيرها العلماء والحكام"

ن البسط، لكن الوصية الجامعة أن على اإلنسان أن يحتاط لنفسه على كل حال هذا الباب يحتاج إلى شيٍء م
أكثر من غيره، وأن ال يرد يوم القيامة مفلسًا يجمع من األعمال أمثال الجبال ثم يوزعها، كم من شخص حطت 

 رحاله في الجنان والناس يتكلمون في عرضه، وما ذلكم إال لخيٍر أراده هللا له، وهللا المستعان.
 "ليس به بأس" :ينبغي أن يالحظ، فال يجعل قول ابن معين "ليس به بأس فهو ثقة :إذا قلت  "قول: ابن معين ي

أو  ،صدوق  :إذا قيل"إنما يجعل مع الثقة، قال ابن أبي حاتم:  "ال بأس به"مثل  "صدوق "في المرتبة الرابعة مع 
اتم ينقل عن أبيه أن الصدوق ال ابن أبي ح "،وينظر فيه ،أو ال بأس به فهو ممن يكتب حديثه ،محله الصدق

حسن الحديث، أتحتج به؟  :صدوق، أتحتج به؟ قال: ال، وسئل عن شخص فقال :يحتج به، سئل عن فالن فقال
قال: ال، وألبي حاتم من هذا الشيء الكثير، مسألة االحتجاج عنده يحتاط لها احتياطًا كبيرًا، وهو متشدد في هذه 

وينظر فيه، وعرفنا مسألة الصدوق  ،فهو ممن كتب حديثه ،بر، بل جبللكن هو إمام معت ،الباب بال شك
 وعدم االحتجاج به. ،واالحتجاج به

"وروى ابن الصَلح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: "ال يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك 
خطو، ال يلزم أن يجمع هذا تساهل وسعة في ال ،ال يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه حديثه"

فله وجه، لكن نعلم  ،الجميع على تركه، نعم إن كان ال يستحق الوصف بمتروك حتى يجتمع الجميع على تركه
أو متروك الحديث جرح  شديد، فإذا اجتمعوا على ترك راوي فهو متروك بال شك، لكن قد ال يحتج  ،أن متروك

م  واحد من أئمة الحديث معتبر، ولو لم يجمعوا على تركه، أو معناه أنه ال يحتج به لكال ،يترك حديثه ،بحديثه
 والتضعيف في حقه أرجح. ،وضعفه آخرون  ،وثقه بعضهم

"وقد بسم ابن الصَلح الالَلم في ذلك، والواقف على عبارة القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم يقول: 
 ،وسؤاالت اإلمام أحمد ،لتعديل كتواريخ البخاري ال شك أن إدامة النظر في كتب الجرح وا في  الب األحوال"

وتهذيب الكمال وفروعه وغيرها من كتب الرجال تجعل  ،والثقات والمجروحين ،والجرح والتعديل البن أبي حاتم
أو بواسطة هذه الملكة ما استغلق  ،عند الطالب ملكة يميز بها بين األقوال التي يظن أنها متماثلة، ويفهم بها

 هناك قرائن ترشد إلى المطلوب.على غيره، و 
يعني من الرواة، فقدت شروط األهلية  "قال ابن الصَلح: "وقد فقدت شرو  األهلية في  الب أهل اماننا"

والناس في سفال، إذا كانت األهلية قد فقدت في المائة السادسة والسابعة فكيف بزماننا وما تقدمه من األزمان 



اعتمادًا من الناس  ،أن األهلية ال سيما ما يتعلق بالضبط ضعفت كثيراً  ال شك ؟مع وجود الشواغل والصوارف
وتساهلهم في حفظها وصيانتها، ثم بعد ذلكم جاءت المطابع فبعد الناس بعدًا  ،وعدم تعاهدهم إياها ،على كتبهم

أنها نعمة  ويسمي نفسه طالب علم، والطباعة مع ،شديدًا عن مزاولة العلم، يكتفي طالب العلم أن يجمع الكتب
 من نعم هللا إال أنها صدت كثيرًا من المتعلمين، والكالم في هذا له مجال  آخر.

لماذا؟ أهل العلم ال يطبقون الشروط التي تطبق على الرواة  "فقدت شرو  األهلية في  الب أهل اماننا"يقول: 
تب، ولسنا بحاجة إلى تسلسل اإلسناد في في المائة األولى والثانية والثالثة، لماذا؟ ألن السنة ثبتت ودونت في الك

األزمان المتأخرة بعد التدوين مثل حاجتنا إلى نظافة األسانيد قبل التدوين، يعني لو أتيح لمنسان إسناد منه إلى 
معول على ة ال يمنع؛ ألنه ليس الوبواسطة بعض الضعفاء أو بعض المبتدع -عليه الصالة والسالم-النبي 

 ،أما االعتماد عليهم فال"ولم يبَف اال مراعاة اتصال السلسلة في اإلسناد" تب، ولذا يقول: هؤالء بعد تدوين الك
فانظر عمن تأخذ دينك، لكن كون  ،ألن العلم دين "فينبغي أن ال يكون مشهورًا بفسف  ونحوه" آخر هذا شأن

 ،لسلسلة باقيةن عندي إسناد، وا: إيعني تقول ،أو بعض المبتدعة ،عندك سند بواسطة بعض الضعفاء
ولو كان اإلسناد كله أئمة منك إلى  ،وخصيصة هذه األمة، لكن ما قيمة هذا اإلسناد في التصحيح والتضعيف

ٍ  ونحوه، وأن ال قيمة له بعد التدوين،  ،-عليه الصالة والسالم-الرسول  "فينبغي أن ال يكون مشهورًا بفسف 
ألنه في القرون بعد التدوين في المائة السادسة والسابعة  يكون ذلك مرخوذًا عن ضبم سماعه من مشايخه"

أو أشباه عوام، عندهم إجازات وعمروا،  ،وهم عوام ،والثامنة صارت الرواية مقصورة على بعض المسندين
ن لم يكونوا من أهل العلم، لكن ينبغي  ،وتفردوا بالرواية، ووصفوا بعلو األسانيد "أن ال يكون مشهورًا بفسف  وا 

 .نعم ه، وأن يكون ذلك مرخوذًا عن ضبم سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشرن، وهللا أعلم"ونحو 
 طالب:.......

 .، نعمين؟ ال، هذاك في التخريج، يخرج حديث من لم يجمعوا على تركهو 
 :النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطهشرح: 

سما  الحديث وتحمله وضبطه، يصح تحمل الصغار الشهادة واألخبار, وكذلك النو  الرابع والعشرون: كيفية 
وينبغي المباراة الى اسما  الولدان الحديث ، َلموهو االحتَلم واإلس ،الالفار اذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم

ضور الى تمام وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له ح ،النبوي، والعادة المطردة في أهل هذه األعصار
خمس سنين من عمره, ثم بعد ذلك يسمى سماعًا, واسترنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة 

 ،رواه البخاري  ،في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن خمس سنين -صلى هللا عليه وسلم-مجها رسول هللا 
وضبطه بعم الحفا  بسن التمييا, ، ينر, وفي رواية وهو ابن أربع سنبين السما  والحضو  فجعلوه فرقاً 
وقال  ،ال ينبغي السما  اال بعد العشرين سنة :أن يفر، بين الدابة والحمار, وقال بعم الناس :وقال بعضهم

والمدار في ذلك كله على التمييا, فمتى كان الصبي يعقل كتب له  ،ثَلثون  :عشر, وقال آخرون  :بعم
 سما .

ابن أربع سنين قد حمل الى  رأيت صبياً  :ابراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال وبلغنا عن :قال الشيخ أبو عمرو
 .اذا جا  يبكيكان ون ر في الرأي,  ير أنه  ،المرمون قد قرأ القرآن



النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، عرفنا أن الرواة يشترط لهم شروط، وذلك في 
، وأنه ال بد من البلو ، وعرفنا أن هذا الشرط إنما هو لألداء دون التحمل، أما مبحث من تقبل روايته ومن ترد

التحمل فيصح تحمل الصغير، فيتحمل في صغره بمعنى أنه يسمع الحديث ويحفظه، لكن ال يقبل منه أداًء إال 
-ه الصالة والسالمعلي-إذا بلغ، وعرفنا السبب في ذلك، كما أن الكافر إذا سمع وحفظ حال كفره خبرًا عن النبي 

عليه الصالة -وأداه بعد إسالمه فإنه يقبل منه اتفاقًا، وأوردنا حديث جبير بن مطعم حينما سمع النبي  ،
وخرجت في  ،وذلك قبل أن يسلم، ثم أداها بعد إسالمه فقبلت منه ،يقرأ في صالة المغرب بسورة الطور -والسالم

 وهو االحتالم واإلسالم. ،حملوه في حال كمالهم الصحيحين وغيرهما، وكذلك الكفار إذا أدوا ما
وما قبلها  ،"وينبغي المبادرة الى اسما  الولدان الحديث النبوي، والعادة المطردة في أهل هذه األعصاريقول: 

ينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث، وأقول: ينبغي المبادرة إلى تحفيظ الولدان  إلى آخره، بمدد متطاولة.."
قرآن قبل الحديث على طريقة المغاربة، وما وجد الخلل في حفظ القرآن عند المسلمين إال بعد أن خلطوا القرآن ال

وحفظ وأتقن وضمن يأخذ من العلوم ما شاء،  ،وقدموه على القرآن، لكن إذا ضبط القرآن ،بغيره، واهتموا بغيره
م الوحيين، وما يعين على فهمهما، وهنا يقول: وما يخد ،-عليه الصالة والسالم-فليقدم بعد ذلك سنة النبي 

"ينبغي المبادرة الى اسما  الولدان الحديث النبوي، والعادة المطردة في أهل هذه األعصار وما قبلها بمدد 
فئام من اليعني في مجالس السماع يحضر  متطاولة أن الصغير يكتب له حضور الى تمام خمس سنين"

وما فوق  ،غير، منهم الطفل الذي له سنة أو سنتين وثالث وأربع وخمس وستالناس، منهم الكبير ومنهم الص
حضر، قد يقول قائل: هذا ع، ومن لم يبلغ حضر أو أ  م  ذلك، لكن جرت عادتهم أن يكتبوا لمن بلغ خمسًا فأكثر سَ 

بت قيمة في مجالس السماع؟ نقول: هذا اعتمده الناس حينما ذه ؟ ليش يجابيش يجابهإ الطفل أبو ثالث سنين
يقال: ودونت األحاديث في الكتب، وما بقي إال تسلسل اإلسناد، وأبو ثالث سنين إذا حضر  ،األسانيد، وانتهت

ن تيسر له  ،حضر قراءة الكتاب الفالني على الشيخ الفالني ويثبت اسمه في الطباق، ويروي بهذا الحضور، وا 
 مع ذلك إجازة تجبر هذا الخلل عد نفسه من أكابر الرواة.

أنه  -وهو في الصحيح في البخاري - حديث محمود بن الربيعب"ثم بعد ذلك يسمى سماعًا، واسترنسوا في ذلك 
في  وهو ابن خمسِّ سنين" ،من دلو  في دارهمفي وجه  -صلى هللا عليه وسلم-عقل مجة مجها رسول هللا 

وهذه  ية: وهو ابن أربع سنين""فجعلوه فرقًا بين السما  والحضور، وفي رواكتاب العلم من صحيح البخاري، 
الرواية ذكرها القاضي عياض في اإللماع، لكن ابن حجر في الفتح قال: لم أقف على هذا صريحًا في شيء من 

 الروايات بعد التتبع التام.
الجمهور على أن من بلغ خمس سنين من أكمل خمس سنين يصح  "وضبطه بعم الحفا  بسن التمييا"يقول: 

ورد  ،حد الفاصل تمام خمس سنين، والصواب أن مرد ذلك إلى التمييز، فإذا ميز فهم السؤالسماعه، يجعلون ال
الجواب المطابق يصح سماعه، وأما قبل ذلك فال ولو كان ابن خمس أو ابن خمسين، الذي ال يفهم ما يصح 

 مشوا عليه. ،سماعه، وعلى كل حال هذا اصطالح عندهم
والمسألة عرفية، يعني لو  "أن يفر، بين الدابة والحمار"تراط التمييز: يعني بعض من يقول باش "وقال بعضهم"

يؤتى بدابة أو حمار لمن عمره عشر سنوات أو اثنا عشر سنة من أهل هذا الوقت يمكن ما يفرق، لكن هات 



يفرق بدقة، وهو أمهر من الكبار في هذا؛  ، وهات مدري إيش؟رانديوهات ج ،وهات لكزز ،سيارات، هات شبح
وهذا النجم، النجم مالك  ،وتمييز بينهم، وهذا فالن ،ن اهتمامات الناس اتجهت إلى ذلك، أو العبين أو فنانينأل

ويش  نجم نوفي غالب أحوالها، نجم ،نجم السنن، لكن األمة يعني هبطت هبوط في غالب مجاالتها ،بن أنس
وهللا المستعان، يسمون  ،م أشبه بالمجانينهللا المستعان، ناس يعني لو وزنوا بميزان العقل ه ذا؟ يصير النجم

الزوج يشجع نادي والزوجة  ؟وكم من امرأة طلقت بسبب ذلك ،نجوم، ويفتن بهم النساء، والجهال من األطفال
 .تشتت األسر بهذا، وهللا المستعانتشجع ناٍد آخر، تحصل المشاكل والكوارث، وت

ال يسمعون أوالدهم الحديث  ،هذه طريقة أهل الكوفة سنة""وقال بعم الناس: ال ينبغي السما  اال بعد عشرين 
وفهم السنن  ،إال بعد عشرين سنة؛ ألنه ا ن في مكتمل القوا العقلية، ينبغي أن يشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن

بعد عشر سنين، وأهل الشام يقولون: ثالثون  ،واألحكام، يعني وحفظ المتون وغير ذلك، وعادة البصريين عشر
بغي المبادرة، إذا تأهل اإلنسان للسماع والحفظ ينبغي ن العمر إذا انتظر إلى ثالثين؟ تنأخي ماذا بقي م سنة، يا

 المبادرة في ذلك.
، وكم من أهل العلم ومن طلبة العلم في العصور المتأخرة من يظن أن -سبحانه وتعالى-والمسألة توفيق من هللا 

، وأما الكبار ليس لهم يدان بحفظها، ثم لما جربت وجد األمر الحفظ مستحيل، يقتصرون على المتون الصغيرة
وفتح لهذا الطريق، ومن سنها له أجرها وأجر  ،-سبحانه وتعالى-سهل، بس المسألة تحتاج إلى توفيق من هللا 

، والناس كثر فيهم الحفظ ا ن، ووجد في الناشئة من يحفظ الكتب الكبار، -إن شاء هللا تعالى-من عمل بها 
جد ا ن من يحفظ الستة، واتجه ا ن إلى البيهقي والمستدرك، ما كان الناس يحلمون وال بالمنتقى فضاًل عن ويو 

فهموا ولو بغير تصريح أن الحفظ ذهب الكتب األصلية المسندة، والسبب أنهم تعودوا على شيء وفهموا، أو أ  
يع أن يحفظ، والماوردي يقرر أنه ال فرق بين يستط ، واإلنسان ال يستطيع أن يحفظ،وقته وانتهى، وكثرة الشواغل

ما في فرق، نعم الشواغل والصوارف  ،حفظ الكبير والصغير، ال فرق بين حفظ أبو عشر سنين وخمسين سنة
إال احفظ يا أخي، ويكفيك أن يأتيك  ؟خالص ماذا بعد هذا العمر من الحفظ :لكن الملكة موجودة، نقول ،مؤثرات

 وهللا المستعان. ،تعالج النصوص بالحفظ والمدارسة والفهمأجلك وأنت تطلب العلم، 
"والمدار في ذلك كله على التمييا، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سما  قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا يقول: 

ون ر  ،عن ابراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيُت صبيًا ابن أربع سنين قد حمل الى المرمون قد قرأ القرآن
 فهي ضعيفة. ،هذه القصة فيها انقطاع، فيها إعضال  ير أنه اذا جا  يبكي" ،الرأيفي 

ويعرف الفرائض، وأفتى في مسألة  ،الحافظ أبو بكر اإلسماعيلي له حفيد عمره سبع سنين جيء به يحفظ القرآن
 ،ظ الصحيحينتسع ويحف ،ثمان ،لكن هذا نادر، ويوجد ا ن من عمره سبع ،أخطأ فيها بعض القضاة، قد يوجد

لكنه نادر، فينبغي أن نعتني بأوالدنا بعد أن نقدم أنفسنا، ونعتني بما يليق بنا،  ،يوجد هذا، هذا ليس بمستحيل
ومع الوقت كل شيء بإذن هللا يستطاع، مع الوقت والنية الصالحة،  اإلنسان الذي ال يستطيع،وما نستطيعه، أما 

بعض الناس يقول هذا الكالم، من يبي يقرأ هذا،  ته وال نظر،راءيعني شخص ينظر إلى البيهقي هذا ال يمكن ق
نعم  ،.....:.......الورقة مثل الصك أكثر من ذراع طولها، وعشرة مجلدات كبار، مثل ما يقولون العوام :أوالً 

من  يعني عشر سنوات حافظ كثيريقولون هذا، لكن يا أخي ما الذي يمنعك من أن تحفظ كل يوم حديث واحد، 



ون السنن، عشر سنوات تمضي بسرعة، أحداث الكويت لها إحدا عشر سنة كأنها أمس، فمع الوقت بإمكانه، مت
شخص يقول: ال أستطيع حفظ القرآن، حاولت جاهدت عجزت، نقول: ما هو بصحيح، تجلس تبي تحفظ جزء 

لكن عجز عن حفظ آية، نعم، من ي ،أو ورقة بيوم، انزل خليها آية، آية واحدة وعشرين سنة وأنت حافظ ،بيوم
 ما يستطيع. ،ثم يتركه كله ،لتهم العلم كلهي بييشديد و  يأتي اإلنسان بحماس

 أنواع التحمل: 
م، والقسم والنوع يسمونها أقساو تحمل الحديث الذي هو تلقيه وأخذه عن الشيوخ ثمانية أنواع،  :أنواع التحمل

وبعضهم يجعلها أقسام،  ،قاربة، بعضهم يجعلها أنواعالضرب والقسم والنوع والصنف ألفاظ مت والصنف والضرب،
 وال مشاحة في االصطالح.

 سم.
ع حف ًا أو من كتاب، قال القاضي وأنوا  تحمل الحديث ثمانية: األول السما ، برن يكون من لفظ المسمِّ 

َلن، وقال وذكر لنا ف ،وقال لنا ،عيام: فَل خَلف حينئذ  أن يقول السامع: حدثنا وأخبرنا وأنبانا وسمعت
وحدثني، قال: وقد كان جماعة من أهل العلم ال يكادون يخبرون  ،ثم حدثنا ،الخطيب: أرفع العبارات سمعتُ 

ويايد بن هارون وعبد  ،عما سمعوه من الشيخ اال بقولهم: أخبرنا، منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم
سحا، بن راهويه ،ويحيى بن يحيى التميمي ،الراا،  ون كثيرون.وآخر  ،وا 

 ،قال ابن الصَلح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت؛ ألنه قد ال يقصده باإلسما  بخَلف ذلك
 وهللا أعلم.

حدثنا أو أخبرنا قد ال  :قلُت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول: حدثني، فإنه اذا قال
 وهللا أعلم. ،أن يكون في جمع  كثير الحتمال ؛يكون قصده الشيخ بذلك أيضاً 

أعلى أقسام التحمل السماع من لفظ الشيخ، وهو األصل في الرواية، األصل أن الشيخ يقرأ األحاديث سواء  نعم، 
يتكلم ابتداًء بالسنة، والصحابة يتلقون عنه،  -عليه الصالة والسالم-كان من حفظه أو من كتابه كما كان النبي 

من شيوخهم، هذا هو األصل في الرواية، وهو أعلى أنواع التحمل، وتارًة يكون من لفظ والتالميذ يسمعون 
 لما السماع -أو أقسام-المسمع حفظًا أو من كتاٍب، وتارًة يكون إلقاء، وحينًا يكون إمالء، واإلمالء أعلى أنواع 

 وتحرز الطالب الذي يكتب. ،يترتب عليه من تحرز الشيخ المملي
وسمعت، وقال لنا،  ،أو أنبرنا ،أو أخبرنا ،م: فَل خَلف حينئذ  أن يقول السامع: حدثنا"قال القاضي عيا

 أخبرنا الشيخ أخبره إلى آخره. :للواقع؛ ألنه إذا قال: حدثنا نعم الشيخ حدثه، إذا قال هذا كله مطابق وذكر لنا"
عة من أهل العلم ال يكادون وحدثني، قال: وقد كان جما ،ثم حدثنا ،"وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعتُ 

يعني من  ،سمعت وحدثنا وأخبرنا :ال فرق بين أن يقول أخبرنا" :يخبرون عما سمعوا من الشيخ اال بقولهم
َيْوَمئِّذ  }حيث اللغة واألصل، فمن سمعَت منه فقد حدثك، ومن حدثك فقد أخبرك، وهي ألفاظ مترادفة في الجملة 

ُث َأْخَباَرَها{  {} [الزلزلة ( سورة4)]ُتَحد ِّ ْثُل َخبِّير  المقصود أن هذه ألفاظ متقاربة في  [( سورة فاطر54)] َواَل ُيَنب ُِّئَك مِّ
األصل، لكن من حيث االصطالح أهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من ال يفرق، ويرا أن هذه العبارات تصلح 

الشيخ، وبعضهم يطلقها في اإلجازة لكل طريٍق من طرق التحمل، سواًء كان من لفظ الشيخ أو عرض قراءة على 



والمناولة وغيرها من طرق التحمل، فيتسامحوا في ذلك ويتجوزوا، واإلمام البخاري ممن ال يفرق بين صيغ األداء، 
السماع أو العرض، بينما مسلم يتحرا الدقة طريق التحمل حدثنا أو أخبرنا ولو كان  :فال يمنع أن يروي بصيغة
وقال  ،أخبرنا :راوي لمجرد اختالف صيغة األداء، حدثنا فالن وفالن وفالن قال فالنفي ذلك، وتجده يعيد ال

أو العكس، فهو يهتم بهذا اهتمامًا بالغًا، كما أنه يعتني بصاحب اللفظ فيقول: واللفظ لفالن،  ،حدثنا :ا خران
ة العظمى من إيراد مثل هذه ويتجوز فال يهتم بمثل ذلك بقدر ما يهتم بالفائد ،واإلمام البخاري يتوسع في ذلك

 وهو االستنباط. ،األحاديث
ال شك أنها تنبئ عن أن طريقة التحمل  (سمعت  ) ثم حدثنا أو حدثني" ،"قال الخطيب: أرفع العبارات سمعتُ 

التحمل العرض؛ ألنه في حال العرض ما سمع  ةوال يحتمل غيره، سمعت  ال تحتمل أن تكون طريق ،السماع
ن تجوز بعضهم وأطلق السماع في التحمل في حال العرض، لكن سمعت  ما تحتمل إال شيء، و يقول الشيخ  ا 

حدثنا وحدثني، حدثنا إذا كان معه غيره، وحدثني إذا قصده بالتحديث وحده، ثم السماع هذا األصل فيها، 
أو كان منفردًا  ؟فحدثني أقوا من حدثنا، لكن إذا روا بطريق السماع، ثم نسي فيما بعد هل كان معه غيره أو ال

 ،وجوده متيقن ،حدثني، لماذا؟ ألنه متقين :يقول :يقول ،بعضهم ؟في حال التحديث هل يقول: حدثني أو حدثنا
فال يأتي بالصيغة القوية مع  ،حدثنا؛ ألن حدثني أقوا  :جود غيره مشكوك فيه، وبعضهم يقول: ال، يقولو و 

 الخطب سهل.و احتمال أن طريقة تحمله أدنى من ذلك، واألمر يسير، 
"وقد كان جماعة من أهل العلم ال يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ اال بقولهم: أخبرنا، ومنهم قال: 

سحا، بن  حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويايد بن هارون وعبد الراا، ويحيى بن يحيى التميمي وا 
على وجه و اإلخبار، وال يروون بلفظ التحديث  ال يكادون يخبرون عما سمعوه إال بلفظ  راهويه وآخرون كثيرون"

أخبرنا  :حدثنا إسحاق، قال :الخصوص إسحاق بن راهويه، فيميز به عن غيره إذا جاء مهماًل، إذا قال مسلم
أخبرنا فالذي يغلب على الظن أنه إسحاق؛ ألنه ال يروي إال بصيغة اإلخبار،  :بن من؟ إذا قالافالن، إسحاق 

 لكن الغالب عليهم الرواية باإلخبار. ،عض التصريح بالتحديثأما غيره وجد منهم ب
ألن سمعت  قد ال يكون مقصودًا بالسماع،  "قال ابن الصَلح: "وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعُت"

وأخبرنا كذلك، لكن  ،يسمع مع غيره والشيخ ال يقصده بخالف ذلك، بخالف حدثنا، حدثنا يعني قصده باإلخبار
يعني كون الشيخ يقصدك بالتحديث أو تكون موجود  ؟له أثر في الرواية ؟القصد باإلخبار مقصود في الروايةهل 

: تعال عندي لك حديث، مع مئات تسمع الشيخ وتروي عنه هل له أثر؟ يعني كون الشيخ قصدك بالسماع، قال
لناس، هناك فرق؟ نعم ما يظهر فيحدثه به، أو تسمع هذا الحديث منه مع جملة من ا ،عني هذا الحديث ارو  

 لكن ما دام سمعت من لفظه تؤدي عنه. ،فرق، نعم الشيخ له بك عناية
يروي عن شيخه الحارث بن مسكين  ،وهو من أهل الورع التام في هذا الباب ،-رحمه هللا تعالى-اإلمام النسائي 

ين يقول: الحارث بن مسكين بدون لماذا؟ يروي عن الحارث بن مسك ،حدثنا وال أخبرنا :بدون صيغة، ال يقول
فيما قرئ عليه وأنا أسمع، الحارث بن مسكين منعه من السماع، وطرده من الحلقة، النسائي  ،أخبرنا وال حدثنا

جلس خلف اسطوانة وصار يسمع، والحارث بن مسكين ثقة إمام عنده، فلكونه ثقة روا عنه، ولكونه لم  ،يسمع



 ،حدثنا وال أخبرنا، بل أورد اإلسناد من غير صيغة :ما قال ،ب إليه الروايةالتسميع ما نسبيقصده بالسماع أو 
 فقال: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع.

 القسم الثاني، سم.
 نعم؟ 

 طالب:.......
هل يروي عن الشيخ؟ نعم يروي عن الشيخ بهذا إذا كان ال يشك في  ،سماع األشرطة والهاتف أو اإلذاعة مثالً 

بما لم يعَط، قد يكون  ه، إذا كان ال يساوره أدنى شك، لكن األحوط أن يبين ويميز؛ لئال يقع في التشبعصوت
سمعته في  :وأنه رحل لطلب العلم، يبين يقول ،بلٍد آخر، فيظن السامع أنه سمع منه في بلده المتحدث في

ذي ال يشك فيه، فيقول: خط شيخه الأن يجد ب ،اإلذاعة، سمعته في شريط، يعني كما تصح الرواية في الوجادة
عليه أن يبين، يقول: سمعت من  "وجدت  بخط أبي"كما يقول عبد هللا بن أحمد كثيرًا:  ،شيخي فالن وجدت  بخط

إذا كان ال يشك فيه؛ ألن  ،أو ما أشبه ذلك ،أو في الهاتف ،أو في شرط ،الشيخ الفالني في اإلذاعة مثالً 
ن كان ضعيف ن ك ،االحتمال وا  في الحقيقة هو فيظنه فالن و  ،ان االحتمال ضعيفًا أن يلتبس عليه الصوتوا 

اإلذاعة السامع لهذا الخبر يجد في نفسه ريبة، ما هو مثل ما  : إنه سمعه من شريط أو فيليس بفالن، فإذا قيل
 ، نعم؟، والسماع من وراء حجاب له حكم ذلك..وسمعته ،ورأيته بعيني ،لو قال: سمعته بنفسي

 ......طالب:.
وقد يكون ما  ،وقد يكون ما لقيه في بلٍد بعيد ،األشرطة ما دام ما حضر ؟بالنسبة لألشرطة الوجادة إذا كان...،

 .، نعمما أدرك عصره فهي أشبه ما تكون بالوجادة ،أدركه
 القراءة على الشيخ حف ًا أو من كتاب، وهو العرم عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند :قال: الثاني

وهو في الصحيح، وهي دون  ،بن ثعلبة مخَلفهم، ومستند العلماء حديث ضماالعلماء اال عند شذاذ ال يعتد ب
ذلك الى  هما سواء، ويعاى  :السما  من لفظ الشيخ، وعن مالك  وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل

ل لى ىأهل الحجاا والالوفة وا  اختيار البخاري، والصحيح األول وعليه  مالك  أيضًا وأشياخه من أهل المدينة وا 
أو حدثنا قراءة  ،أو قرئ على فَلن وأنا أسمع فرقر به، أو أخبرنا ،علماء المشر،، فإذا حدث بها يقول: قرأتُ 

وهذا واضح، فإن أطلف ذلك جاا عند مالك  والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والاهري وسفيان بن  ،عليه
وفيين، حتى ان منهم من سوغ سمعُت أيضًا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن عيينة ومع م الحجاايين والال

وال يجوا حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم  ،المبارك ويحيى بن يحيى التميمي، والثالث: أنه يجوا أخبرنا
ابن ول من فر، بينهما أبل نقل ذلك عن أالثر المحدثين، وقد قيل: ان  ،والنسائي أيضًا وجمهور المشارقة

وهب، قال الشيخ أبو عمرو: وقد سبقه الى ذلك ابن جريج واألوااعي، قال: وهو الشائع الغالب على أهل 
 .الحديث

العرض على الشيخ، السماع:  ،القسم الثاني من أقسام التحمل: القراءة على الشيخ، تعرف عند المشارقة بالعرض
والشيخ يستمع، فإذا عرض الطالب الكتاب أو ما حفظه الشيخ يتكلم والطالب يستمع، وهنا العكس: الطالب يقرأ 



من مرويات الشيخ على الشيخ جازت الرواية عند جماهير العلماء، بل نقل أكثر من واحد االتفاق على جواز 
 وشذ من قال بمنعها. ،الرواية بالعرض

 ،بواسطة -ة والسالمعليه الصال-الذي سمع عن النبي  ،مستند من أجاز الرواية بالعرض حديث ضمام بن ثعلبة
في  ،وهو في الصحيح ،-عليه الصالة والسالم-سمع من النبي بواسطة، ثم جاء يعرض ما سمعه على النبي 

عند األكثر، والجمهور السماع من لفظ  "وهي دون السما  من لفظ الشيخ"صحيح البخاري في كتاب العلم، 
ه العرض، ويروا عن مالك وأبي حنيفة أن العرض على يلي ،الشيخ هو بالدرجة العليا، وهو أعلى درجات التحمل

وهو األصل في  ،الشيخ أقوا، وقيل: هما سواء، عرفنا أن قول األكثر السماع من لفظ الشيخ أقوا من العرض
الشيخ إذا أخطأ في حال السماع من  الرواية، لكن ما حجة  من يرا أن العرض أقوا من السماع؟ حجته يقول:

ال، لكن إذا أخطأ  ؟حد يرد عليه، إذا كان الشيخ يلقي فأخطأ من يرد عليه؟ يرد عليه الطالبما في أ ؟يرد عليه
في العرض على الشيخ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه، من هذه الحيثية رجح العرض  ،الطالب في القراءة

 عليك ال فرق.على القراءة، وقال جمع  من أهل العلم: هما سواء، سواء  قرأت على الشيخ أو قرأ 
ال، اقرأ أنت، منهم من صحب  :يغضب حينما يقال له: اقرأ علينا الموطأ، يقول -رحمه هللا تعالى-واإلمام مالك 

اإلمام مالك سبعة عشر سنة يقول: ما سمعته يقرأ على أحد، الناس يقرؤون عليه، وغضب على شخٍص قال: 
بالعرض في القرآن وال تقنع بالعرض في الحديث والقرآن أريد أن أسمع منك، فقال: اقرأ أنت، اعرض أنت، تقنع 

ال له قول  آخر بترجيح العرض على  -رحمه هللا تعالى-فرأي اإلمام مالك  ؟نأعظم أنهما سواء على أقل تقدير، وا 
 السماع.

لى أو ق رئ على فالن، إذا كان تولى القراءة بنفسه يقول: قرأت ع ،فإذا روا بطريق العرض وحدث يقول: قرأت
 :إذا قيل له :فالن، يبين الواقع، أو قرئ على فالن وأنا أسمع، وهل يشترط في العرض أن يقر الشيخ فيقول

 :نعم أو ال يشترط؟ منهم من اشترط ذلك، ومنهم من قال :ذكر السند، فيقولي ثم حدثك فالن عن فالن عن فالن
 يكفي سكوته.

يعني إذا جاء بما يبين الواقع ال بأس  أو حدثنا قراءًة عليه""أو قرئ على فَلن وأنا أسمع فرقر به، أو أخبرنا 
أو فيما قرئ عليه ال بأس، حدثني فالن أو حدثنا فالن  ،أن يؤدي بأي صيغة، ولو قال: سمعت  فالنًا قراءًة عليه

كن هل كل هذا بيان للواقع، وهذا ال بأس به، ل ،أو فيما قرئ عليه ،فيما قرئ عليه، أخبرنا فالن قراءًة عليه
يقول: سمعت  أو حدثنا من غير بياٍن للواقع؟ األكثر على منع ذلك، بل يقول: أخبرنا، هذا الذي استقر عليه 

ن كان اإلمام البخاري ومعه جمع  من أهل العلم ال يرون  يجيزون التفريق بين حدثنا وأخبرنا، و  االصطالح، وا 
 يزون حدثنا وأخبرنا على حٍد سواء.الرواية بأي صيغة ولو كان الطريق العرض على الشيخ، فيج

"جاا ذلك عند مالك حدثنا وأخبرنا من دون قراءة عليه أو فيما قرئ عليه،  "فإذا أطلف ذلك جاا عند مالك"يقول: 
والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والاهري وسفيان بن عيينة، ومع م الحجاايين والالوفيين، حتى ان منهم 

اإلمام أحمد يفرق بين صيغ األداء، وهو على  نعم-ن ذلك أحمد والنسائي من سوغ سمعُت أيضًا، ومنع م
نعرف يحيى بن يحيى التميمي  ويحيى بن يحيى التميمي" ،وابن المبارك -االصطالح الجاري عند مسلم وغيره



، ، هذا ثقة من رجال الصحاح، ويكثر عنه مسلمهوهو غير  ،يلتبس كثيرًا بيحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ
 من أصحاب الكتب الستة. ،عنه أحد  من الكتب الستة د في كتب الرجال للتمييز، لم يرو  وذاك ور 

 طالب:.......
 الليثي.

 .....لم يروِّ  طالب: الليثي
 ما روا عنه أحد  من أصحاب الكتب الستة، أورده ابن حجر للتمييز، ويلتبس بيحيى بن يحيى التميمي.

 طالب:.......
 .، نعملم وغيرهاللي يروي عنه مس

"وبه  ،وهذا الذي جرا عليه االصطالح عند المتأخرين"أخبرنا، وال يجوا حدثنا"  :القول الثالث: يجوز أن يقول
قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضًا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أالثر المحدثين، وقيل: ان أول من 

ي فتح الباري صرح أن أول من فرق بينهما بمصر ابن قيل، لكن الحافظ ابن حجر ف فر، بينهما ابن وهب"
ال سبقه ذلك ابن جريج واألوزاعي وغيرهم ،وهب  .، نعمبهذا القيد بمصر، وا 

ن لم يحفظ والنسخة بيدشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيالاذا قرئ على  :قال: فر ٌ  موثو،  به  ٌد قوي، وا 
وهو عسر، فإن لم تالن نسخة اال التي بيد  ،انعون فالذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك م

 القارئ وهو موثو، به فصحيح أيضًا.
يعني  "فجيٌد قوي"ما في هذه النسخة  "وهو يحفظ"أو قرئ على الشيخ من نسخة  "اذا قرأ الشيخ من نسخة"نعم، 

"فالذلك على خ، يعني بجانب الشي "والنسخة بيد موثو،  به"األصل الحفظ، لكن إذا كان الشيخ ال يحفظ، 
افترض أن الشيخ كف  "وهو عسر"من األصوليين وغيرهم،  الصحيح المختار...، ومنع من ذلك مانعون"

ما يستطيع أن ينظر في هذه النسخة، معناه تعطل  ،أو ضعف بصره ،بصره، فجعل النسخة بيد شخٍص بجانبه
الشيخ ما عنده  ة اال التي بيد القارئ""فإن لم تالن نسخإذا لم يحفظ، ال شك أن في ذلك عسر،  ،الرواية عنه

والنسخة مقابلة على نسخة  ،وال يوجد نسخة إال التي بيد القارئ، فإن كان القارئ ثقة ،شيء، احتاج وباع النسخة
 .، نعمفالرواية بهذه القراءة صحيحة أيضاً  ،الشيخ

قرار  ،فرٌ : وال يشتر  أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقاً  ه عليه عند الجمهور، وقال آخرون بل يكفي سكوته وا 
وسليم  ،وابن الصباغ ،وبه قطع الشيخ أبو اسحا، الشيرااي  ،ال بد من استنطاقه بذلك :من ال اهرية و يرهم

 مع عليه.ويجوا العمل بما سُ  ،الرااي، قال ابن الصباغ: ان لم يتلفظ لم تجا الرواية
نعم إذا قيل  :ال يلزم أن يقول الشيخ بما قرئ عليه نطقًا"وال يشتر  أن يقر  :"فر ٌ : -رحمه هللا-يقول الحافظ 

قراره عند نعم، بل إذا سكت يكفي،  :حدثك فالن عن فالن عن فالن ال يلزم أن يقول :له "بل يكفي سكوته وا 
ال بد  "وقال آخرون من ال اهرية و يرهم ال بد من استنطاقه بذلك"من المحدثين والفقهاء وغيرهم،  الجمهور"

والمسألة مفترضة  في  ،ونسبة الخبر إليه ،، لكن سماعه للخبرنسب لساكت قولبناًء على أنه ال ي ،نعم :لأن يقو 
فال يسكت مجاملة، وال يسكت  ،مسألة مفترضة في ثقةنعم، الهذه مسألة مفترضة في مثل هذا،  ،محدث ثقة

مفترضة في شيٍخ ثقة، أما إذا كان ليس من مروياته؛ ألن المسألة ، و هذا الحديث من مروياتهتكثر وال تزيد، 



 :بعد عصر التدوين سواء  قالنه من األصل، إن كان غير ثقة و غير ثقة فالشيخ من األصل ال تقبل الرواية ع
سليم  "وبه قطع الشيخ أبو اسحا، الشيرااي وابن الصباغ وسليم الرااي"على ما قدمنا،  ،نعم أو لم يقل سيان

وهل  ال ابن الصباغ: ان لم يتلفظ لم تجا الرواية، ويجوا العمل بما سمع عليه""قبن أيوب من أئمة الشافعية، 
ال تالزم بين العمل نعم يعني هل يعمل الشخص بما لم تكن له به رواية؟  ؟هناك تالزم بين العمل والرواية

يلزم، وهذه لكن العمل  ،ووجد حديث في صحيح البخاري روايتك منقطعة ،والرواية، افترض أنك ما تروي الكتب
 ،المسألة تقدمت، ونقل فيها إجماعان متضادان، فابن خير اإلشبيلي نقل اإلجماع على أنه ال يجوز لك أن تعمل

وال تنقل  وال تحتج بحديث ليست لك به رواية، وابن برهان نقل اإلجماع على خالف ذلك، ما يجوز ،وال تستدل
 ما لك رواية.أنت و  الحديث من أي كتاب كان

: و   البررررررررررررررررن خيررررررررررررررررٍر امتنرررررررررررررررراع  قلررررررررررررررررت 
 

 نقررررررررررررررررل سرررررررررررررررروا مرويرررررررررررررررره إجمرررررررررررررررراع   
 

يجب  ،لكن هذا اإلجماع ال يلتفت إليه، بل العمل ما دام الخبر ثابت في الدواوين المعتبرة عند أهل اإلسالم
 وغير ذلك. ،ويقرع به الخصم ،ويستدل به ،العمل به، وينقل

 فرع ، نعم.
 صيغ أداء الحديث:

حدثنا، وفيما  :حدثني، فإن كان معه  يره :ل فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحدهيقو :فرٌ : قال ابن وهب  والحاالم
أخبرنا، قال ابن الصَلح: وهذا حسٌن فائف، فإن شك أتى  :فإن قرأه  يره ،أخبرني :قرأه على الشيخ وحده
حدثني أو أخبرني عند ابن الصَلح والبيهقي، وعن يحيى بن سعيد القطان يرتي  :بالمحقف وهو الوحدة

وهو حدثنا أو أخبرنا، قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب  مستحب ال مستحف عند أهل  ،األدنىب
 العلم كافة.

يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده:  :"قال ابن وهب  والحاالميقول:  -رحمه هللا-هذا الفرع ينقله الحافظ 
يره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده: أخبرني، فإن قرأه "فإن كان معه  باإلفراد؛ ألنه يحكي الواقع،  حدثني"

ن كان منفردًا بذلك؛ ألن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير  :على أنه يجوز أن يقول  يره: أخبرنا" حدثنا وأخبرنا وا 
في  ،في صحيحه -رحمه هللا تعالى-كما نقله اإلمام البخاري ، الجمع، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع

 ."والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع"قال:  [( سورة القدر9)] }اِّن ا َأنَاْلَناُه{تفسير سورة 
األصل أنه منفرد واحد، وهل معه  الوحدة"هو "قال ابن الصَلح: وهذا حسٌن فائف، فإن شك أتى بالمحقف و 

حدثنا مع الجمع ال  ،نا وأخبرنا"وهو حدث ،"وعن يحيى بن سعيد القطان يرتي باألدنى ال؟ مشكوك فيه، غيره أو
"قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي إذا كان مع جمع،  ،شك أنه أقل من حدثني؛ ألنه غير مقصود بالتحديث

نما هو لمزيٍد في بيان الواقع،  ،يعني غير الزم قاله ابن وهب مستحب ال مستحف" يعني أنه ال  "ال مستحٌف"وا 
 ."عند أهل العلم كافة" اإلتيان به،بل يلزم  ،مندوحة عنه
 وهللا أعلم.

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (11للحافظ ابن كثير ) شرح كتاب اختصار علوم الحديث

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 :صحة سماع من ينسخ أو إسماعه
 بسم هللا الرحمن الرحيم

لم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وس ،الحمد هلل رب العالمين، والصَلة والسَلم على أشرف األنبياء المرسلين
 تسليمًا كثيرًا.

اختلفوا في صحة سما  من ينسخ أو اسماعه، فمنع من ذلك  : فرٌ :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام ابن كثير  
 ،ابراهيم الحربي وابن عدي وأبو اسحا، اإلسفراييني، وقال أبو بكر أحمد بن اسحا، الصد ي يقول: حضرت

، وهو ُيقرأ عليه، وقال ن الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخحدثنا وال أخبرنا، وجواه موسى بن هارو :وال يقول
قطني وهو شاب و بن مراو، وهو يقرأ، وحضر الدار كتبت عند عالم  وهو يقرأ، وكتبت عند عمر  :حاتمأبو 

، فقال له بعم الحاضرين: ال يصح سماعك قطني ينسخ جاءاً ، وهو يملي، والدار فجلس اسماعيل الصفار
قطني: شيخ حديثًا الى اآلن؟ فقال الدار لإلمَلء بخَلف فهمك، فقال له: كم أملى ال وأنت تنسخ، فقال: فهمي

 فتعجب الناس منه. ،ثم سردها كلها عن  هر قلب برسانيدها ومتونها ،ثمانية عشر حديثاً 
في  يكتب في مجلس السما ، وينعس -تغمده هللا برحمته-قلُت: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاو الماي 

بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلم فيما في يده  ،ويرد على القارئ ردًا جيدًا بينًا واضحاً  ،يانبعم األح
 والشيخ ناعٌس وهو أنبه منه، ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء. ،وهو مستيقظ

ًا أو كان السامع بعيد ،وما اذا كان القارئ سريع القراءة ،قال ابن الصَلح: وكذلك التحدث في مجلس السما 
من القارئ، ثم اختار أن يغتفر اليسير من ذلك، وأنه اذا كان يفهم ما ُيقرأ مع النسخ فالسما  صحيح، وينبغي 

الواقع في اماننا اليوم أنه يحضر مجلس السما  من يفهم هو أن يجبر ذلك باإلجااة بعد ذلك كله، قلُت: هذا 
وال  ،بل يلعبون  الباً  ،بيان الذين ال ينضبم أمرهموالمتحدث والص ،ومن ال يفهم، والبعيد من القارئ والناعس

-يشتغلون بمجرد السما ، وكل هؤالء قد كان يكتب لهم السما  بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاو الماي 
لسه الصبيان عن اللعب فقال: ، وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه ُاجر في مج-رحمه هللا

 ا سمعنا مثلهم.فإنا انم ،روهمجا ال ت
وقد روي اإلمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال  ير واحد من 

األلوف المؤلفة  لبَلد فيجتمع الفئام من الناس بلالحفا ، وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من ا
مع  ،يخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلكويبلغون عن المشا ،ويصعد المستملون على األماالن المرتفعة

 ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغم والالَلم.



وحكى األعمش أنهم كانوا في حلقة ابراهيم اذا لم يسمع أحدهم الاللمة جيدًا استفهمها من جاره، قلُت: وقد 
ن كان  ،لح للناسوقع هذا في بعم األحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة و يرهما، فهذا هو األص وا 

 وهللا أعلم. ،وهو القياس ،وشددوا في ذلك ،قد تور  آخرون 
 بركة.

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لما  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
نبه على أمٍر  ،العرض والقراءة على الشيخ ،والثاني السماع من لفظ الشيخ ،ذكر الطريق األول من طرق التحمل

من لفظ  عن السماع  ،وهو تشاغل بعض الطالب عن السماع ،يوجد مع كثرة الطالب، يوجد مع كثرة الطلبة
يش معنى يكتب؟ يكتب شيئًا لشيخ، فبعضهم ينعس، وبعضهم يكتب، إالشيخ، أو سماع صوت القارئ على ا

، يعني نظير ما هو موجود ا ن في قاعات ثاني قرأ، وبعضهم ينظر في كتاٍب وغير ما  ،ملىآخر غير ما ي  
وبعضهم ينظر في كتاٍب آخر، وبعضهم  ،المحاضرات إذا كثر العدد، تجد بعض الطالب يتحدث إلى زميله

فيقرأ في كتاٍب آخر سوف يمتحن به، هذا ال شك أنه خلل  -يعني بعد هذه المحاضرة-عنده امتحان بعد قليل 
ما جعل لرجٍل من قلبين في جوفه، فهل يصح السماع  -سبحانه وتعالى-هللا بل خلل  كبير؛ ألن  ،في السماع

والحالة هذه؟ يصح أن يروي من هذا وضعه، شخص ينعس والشيخ يحدث يجوز أن ينقل عن الشيخ؟ شخص 
 ينظر في كتاٍب آخر أو يكتب يجوز أن يروي عن الشيخ الذي يحدثه؟ هذا محل البحث في هذا الفرع.

"فرٌ : اختلفوا في صحة سما  من ينسخ أو اسماعه، فمنع من ذلك ابراهيم الحربي : - تعالىرحمه هللا-فيقول 
هذا هو األصل، األصل في ذلك المنع، ويندر أن يوجد مثل هذا في  وابن عدي وأبو اسحا، اإلسفراييني"

نما يوجد من هذا وصفه بعد أن استقرت السنة سماع والقراءة وصار ال ،ودونت في الكتب ،عصور الرواية، وا 
جميع طرق التحمل فائدتها مجرد إبقاء سلسلة اإلسناد، وال يترتب عليها تصحيح وال تضعيف، و والعرض واإلجازة 

 ،واألمر مفرو   منه، فبعد أن دونت األحاديث في الكتب وأثبت الثابت ،األحاديث الثابتة ثابتة، والمردودة مردودة
 والسماع، وحصل من كثيٍر من الطالب ما يحصل.تساهل الناس في التحمل  ،ونفي المردود

سمعت  فالن وأنت  :وهذا هو األصل، كيف تقول ،منع من ذلك جمع  من أهل العلم حتى في العصور المتأخرة
سمعت  :في عرس، كل اثنين يتحدثان معًا، كيف يصو  لك أن تقول ،مع جارك كأنك في قاعة أو صالة أفراح

المنع، لكن لما كان األثر المرتب على هذا السماع  ،خبرنا فالن؟ هذا هو األصلأو أ ،أو حدثني فالن ،فالناً 
نما مجرد إبقاء السلسلة ،ضعيف  ؛سلسلة اإلسناد ،ال يترتب عليه ثبوت وال عدمه، ال تصحيح وال تضعيف، وا 

ن أهل العلم، من غير أثٍر عملي أجازه جمع  م -عليه الصالة والسالم-ليقول: حدثنا فالن عن فالن إلى النبي 
يعني ما عدا الحقيقة حضر صحيح،  ،نعم هو حضر ": حضرتُ "وكان أبو بكر أحمد بن اسحا، الصبغي يقول

 الحافظ" -الحمال- "وال يقول: حدثنا وال أخبرنا، وجواه موسى بن هارون لكن هل سمع أو ح دث أو أ خبر؟ ال، 
نعم  ؟كيف ينتبه الشيخ الذي ينسخ والقارئ يقرأ عليه ،"وكان ابن المبارك ينسخ وهو ُيقرأ عليه"المعروف، قال: 

يرد على ومداركهم متفاوتة، يوجد من ينتبه إلى أكثر من شخص يقرأ عليه في آٍن واحد، و  ،أفهام الناس تختلف
من  ،يقوم خطأ هذا، ويذكر عن اإلمام المقرئ علم الدين السخاوي أنه كان يقرأ عليه العشرة من الناسهذا، و 



خطئ منهم، نعم الناس يتفاوتون في النباهة، وذلك ويرد عليهم، يرد على كل واحٍد ي لفة من القرآنمواضع مخت
 ويفوته الشيء الكثير. ،شخٍص واحد ،فضل هللا يؤتيه من يشاء، وبعض الناس بصدد سماع قراءة واحد

 هاه؟ عارم؟ يشاسمه إ ؟يشعارم من هو؟ اسمه إ "قال أبو حاتم: كتبت حديث عارم"
 :.......طالب

، وشيخ لألئمة ،كالهما يقرأ، وعارم إمام من أئمة السنة ،وهو يقرأ "وعمرو بن مراو،" نعم محمد بن الفضل،
ن كان فيه كالم. لبخاري وغيره، وعمرو بن مرزوق مخرج  شيخ ل  له في الصحيح، وا 

 وفررررررررري البخررررررررراري احتجاجرررررررررًا عكرمرررررررررة
 

 مررررررررع ابررررررررن مرررررررررزوق وغيررررررررر ترجمررررررررة 
 ج

 ،وهو يملئ ،وهو شاٌب فجلس اسماعيل الصفار ،"وحضر الدارقطني، لكن يقول: يه بال شكهذا متكلم  ف
ال يصح  :"فقال له بعم الحاضرينملى، ينسخ كتاب آخر بعيد كل البعد عما ي   "قطني ينسخ جاءاً والدار 

"فقال له بعم الحاضرين: ال يصح سماعك  ثله، إذا اشتغل بشيء غفل عن غيرهقطني ميظن أن الدار  سماعك"
قطني: شيخ حديثًا الى اآلن؟ فقال الدار نت تنسخ، قال: فهمي لإلمَلء بخَلف فهمك، فقال له: كم أملى الوأ

ما أخل - برسانيدها ومتونها -يعني على ترتيبها برواتها-، ثم سردها كلها عن  هر قلب اً ثمانية عشر حديث
 ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء. فتعجب الناس منه، وهللا أعلم" -بكلمة

 ،وله به عناية لماي"ا"وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاو  :-رحمه هللا-هنا يقول الحافظ ابن كثير -وكان الشيخ 
ن كان عاد الحافظ ابن  ،الحافظ المزي أهل ألن يالزمو المزي له عناية بابن كثير، وابن كثير مالزم للمزي،  وا 

 ،سما ال"تغمده هللا برحمته يكتب في مجلس  ،-رحمه هللا-ويعتني به كثيرًا  ،كثير معه هو زوج بنت المزي 
بحيث يتعجب القارئ من  -وهو ينعس-ويرد على القارئ ردًا بينًا جيدًا واضحًا  ،وينعس في بعم األحيان
 .وهو أنبه منه، ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء" ،والشيخ ناعٌس  ،وهو مستيقظ ،نفسه أنه يغلم فيما في يده
ه وضبطه، ولم يغفل عنه بحال، وصار على ذكٍر منه في سائر األحوال، من كان من اهتم لشيء عرفه وأتقن
ط في آخر عمره، ولو اختلط، ولو خلّ  ،ويلهج به فإنه ال ينساه ،وقراءة القرآن، ويردده ،ديدنه النظر في كتاب هللا

رأ القرآن مع من يقعلى اصطالح بعض الناس، ولو حصل له ما حصل من إغماء، وقد س   )هذرا(يعني ولو 
وال ينطق بكلمة، لماذا؟ ألن القرآن اختلط بلحمه ودمه،  ،ما يسمع ما حوله ،واضحًا وهو في العناية المركزة

ثم صاروا في أواخر أعمارهم ما يفقهون  ،خمسين سنة ،أربعين ،ويذكر عن أشخاص لزموا األذان عشرات السنين
 ح، هناك وقائع وحوادث كثيرة من هذا النوع.ذان واضاألمع منه وس   ،شيء، إذا جاء وقت األذان أذن

وال ينطق بكلمة، والقرآن  ،وال يسمع وال يبصر ،شيخ  من شيوخنا حصل له حادث أدخل العناية ما يعرف أحد
أو برهان على حسن الخاتمة، ونعرف شخصًا أقرأ  ..،يسمع منه واضح كما هو، وال شك أن هذا دليل على

ورأسه في المصحف، المصحف في حجره  ،وهو ينتظر طلوع الشمس ،ت فجأةً وما ،القرآن ستين سنة أو أكثر
 وهو ينتظر طلوع الشمس، نسأل هللا للجميع حسن الخاتمة. ،ورأسه على المصحف

في جميع أحواله، فال يتعجب  ويكون على ذكٍر منه ،على كل حال من اعتنى بشيء واهتم به يدركه إدراكًا بيناً 
 القارئ.أن ينعس الشيخ ويرد على 



 :هابوا أن يقولوا له ، هابوا أن يلقنوه،وقت خروج الروح ،أبو زرعة الرازي وهو إمام من أئمة الحديث في النزع
فتحايل  ؟كأن الحاضرين قالوا: كيف ننقل هذا إمام كبير ما يحتاج إلى تلقين ،ال إله إال هللا، إمام كبير :قل

إلسناد جعل األول الثاني والثاني الثالث وهكذا، الشيخ في النزع بعضهم وجاء بحديث التلقين فقلب إسناده، قلب ا
فخرجت روحه  ((مه من الدنيا ال إله إال هللا..))من كان آخر كالفانتبه الشيخ فجأة وأعاد اإلسناد كما هو، فقال: 

 .-رحمه هللا-قبل أن يكمل الحديث، فكان آخر كالمه من الدنيا ال إله إال هللا 
بعض الناس إذا صار  : وكذلك التحدث في مجلس السما ، وما اذا كان القارئ سريع القراءة""قال ابن الصَلح

ما يسمع كل ما ي قرأ،  "اذا كان القارئ سريع القراءة، وكان السامع بعيدًا من القارئ"يقرأ يأكل بعض الحروف، 
ز له أن يروي ذلك الحديث، ، يعني لو فاته حرف حرفين كلمة فقط يجو "ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك"
ن فاته ما فاته من الشيء اليسير،  "وأنه اذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسما  صحيح، وينبغي أن يجبر وا 

وبعضهم يحدث  ،وبعضهم ينعس ،يعني الشيخ إذا رأا أن بعض الطلبة يتغافلون  ذلك باإلجااة بعد ذلك كله"
أو هذا  ،ل: أجزت لجميع من سمع أن يروي عني هذا الحديثبأن يقو  ،يجبر هذا المجلس باإلجازة ،بعض

 .-إن شاء هللا تعالى-يأتي الحديث عنه قريبًا  ،الكتاب، واإلجازة نوع من أنواع التحمل
، من الصغار والكبار "هذا هو الواقع في اماننا اليوم أن يحضر مجلس السما  من يفهم ومن ال يفهم"يقول: 

بل  ،والمتحدث والصبيان الذين ال ينضبم أمرهم ،البعيد من القارئ، والناعس"و العرب واألعاجم وغيرهم، 
يلعبون  البًا، وال يشتغلون بمجرد السما ، وكل هؤالء قد كان يكتب لهم السما  بحضرة شيخنا الحافظ أبي 

 ."-رحمه هللا-الحجاو الماي 
 :بأخبار وصلتنا من طريق هؤالء؟ نقول ثققد يقول قائل: إذا كان رواية الحديث وسماعه بهذا التساهل كيف ن

بل كان هناك  ًا،ال، حينما كان العمدة على الرواة ما كان هذا األمر موجود، ما كان هذا التساهل موجود
قاء سلسلة اإلسناد فليكن إلى أن صارت فائدة السماع مجرد إلالتشديد، واالحتياط للرواية، أما بعد أن آل األمر 

 األمر سهل. ،همثل هذا أو ما هو دون
فقال: ال  ،"وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أن ُاجر في مجلسه الصبيان عن اللعبيقول: 

كانوا صبيان ثم كبروا،  [( سورة النساء94)] َكَذلَِّك ُكنُتم م ِّن َقْبُل َفَمن  ّللا ُ َعَلْيُكْم{}، فإنا سمعنا مثلهم" ،تاجروهم
مثله قبل، لكن إذا تعدا  نتَ الصالة ويعبث ما تزجره تنفره، ك ، صبي يلعب فيالذي يزجر الصبي كان مثله

 ضرره إلى المصلين ا خرين ينبغي أن يكف.
قال  ير واحد  ه قال: يكفيك من الحديث شمه، وكذا"وقد ُروي عن اإلمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنيقول: 

ما  ؟الذي ال يحفظ الحديث يكفيه شمه ؟من المحدثين من الذي يكفيه شمه ؟من الذي يكفيه شمه من الحفا "
تقانه، لكن الذي يحفظ سبعمائة  حديث يكفيه شمه، يكفي أن ألف يكفيك شمه، ما يكفيك إال حفظه وضبطه وا 

 يسمع طرف الحديث؛ ألن بعد الحديث عنده.
يجتمع عند  لوف المؤلفة""وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البَلد فيجتمع الفئام من الناس بل األ 

عشرين ألف، ويعظم الجمع جدًا، ويصعد المستملون كل واحد من العلماء له عدد  ،عشرات آالف ،الشيخ ألوف
وآخر  ،من المستملين، والمراد بالمستملي الذي يبلغ كالم الشيخ لمن ال يسمع، يوجد شخص في الصف العاشر



ه وهكذا، كالذي من الشيخ رفع صوته ليسمعه من ورائاألول في الصف العشرين وهكذا، فإذا سمع المستملي 
 يبلغ خلف اإلمام التكبير وغيره ليسمعه المصلون.

، ومن سنن أهل الحديث اتخاذ على األماالن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون" المستملون  "ويصعد
مع ما يقع في مثل هذه  ،اس عنهم بذلك"فيحدث النال مغفل،  ،على أن يكون المستملي فهمًا يقظاً  ،المستملين

المجامع من اللغم والالَلم، وحكى األعمش أنهم كانوا في حلقة ابراهيم اذا لم يسمع أحدهم الاللمة جيدًا 
ماذا قال الشيخ؟ إذا أخبره بالكلمة جازت  :إذا خفي عليه كلمة واحدة من كالم الشيخ قال له استفهمها من جاره"
األصلح   في بعم األحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة و يرهما، وهذا هو "هذا له روايتها، ووقع 

، ال شيء، اإلنسان ال بد أن يغفل األنه لو اشترطنا أن يسمع من الشيخ كل حرف من الحروف ما صف للناس"
ن كان قد تور  آخرون وشددوا في ذلكبد أن يسهو،  ن القياس أن يقول: سمعت  من فال وهو القياس" ،"وا 

هذا هو  ،وثبتني زميلي فالن أو فالن بكلمة كذا، فاتني من الحديث كلمة كذا فسألت  عنها فالن ،حديث كذا
 األصل.

 سم.
 :السما  من وراء حجاب

كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم  ،قال: فرٌ ، ويجوا السما  من وراء حجاب
وقال بعضهم عن شعبة: اذا حدثك من ال ترى شخصه فَل تروي عنه،  ())حتى ينادي ابُن أم ِّ مكتوم(بحديث: 

 فلعله الشيطان قد تصور في صورته يقول: حدثنا أخبرنا، وهذا عجيٌب و ريٌب جدًا.
دث عنه والطالب في مكاٍن آخر، أو المحَ   يرا الشيخ، الشيخ في مكانالسماع من وراء حجاب، شخص النعم، 

كما كان الصحابة  ،دون اختالط بين الرجال والنساء ،يسمعون من وراء حجابامرأة، امرأة تحدث والطالب 
صحيحة، والسماع  ،وهن في بيوتهن، والرواية من وراء حجاب جائزة ،والتابعون يروون عن أمهات المؤمنين

ن شدد شعبة فقال: ال تروي عن الشيخ إال إذا كنت تراه؛ ألنه قد يكون شيطان من، صحيح، السماع صحيح  وا 
وكان الكالم الذي يتكلم به الشيخ يليق  ،وراء هذا الجدار يتكلم وأنت ما تدري، لكن هذا إذا عرف صوت الشيخ

ال فقد تلبست الشياطين ببعض الشيوخ، وشيخ اإلسالم حصل له من ذلك  به أن يقوله هذا الشيخ ال بأس، وا 
ناس يرونه يقول: أنا فالن، أنا أحمد بن تيمية تلبس الشيطان بصورة الشيخ بصورته، واليالشيء الكثير، كثيرًا ما 

الشيخ، وقد نبه الشيخ مرارًا في مقام عرف أن هذا الكالم الذي يقوله هذا الشيطان ال يليق بيقول كذا، لكن ي  
 وأنا منه بريء. ،وألقى عن الناس كذا ،وفي مناسبات كثيرة أن الشيطان قد تلبس به ،مؤلفاته

وأنه يليق بالشيخ أن يقول مثل هذا الكالم فاألصل الجواز،  ،وسمعنا هذا الكالم ،خلكن إذا وثقنا من صوت الشي
ن لم يروا شخصه،  ،إلى يومنا هذا يفطرون بسماع صوت المؤذن -عليه الصالة والسالم-والناس من عصره  وا 

مدون صوته وهم ال فطروا في رمضان، والصيام ركن  من أركان اإلسالم، ويعتأإذا سمعوا المؤذن قال: هللا أكبر، 
شعبة من أنه قد  المسلمين وأمصارهم كما هو معروف، وأما ما أبداه ن شخصه، وهذا صائغ  شائع في بالديرو 

لكن ما يتلبس ويقول كالم يليق  ،قد يتلبس الشيطان في بعض الناس ،ال وجه له، نعم قد..يكون شيطان ف
 ال يقوله الشيخ وال يليق به، وحينئٍذ يعرف أنه شيطان.منه مقصد، ، بالشيخ، ال بد أن يأتي بكالم له منه هدف



 شرح: فرع : إذا حدثه بحديث ثم قال: ال تروه عني...:
ولم يبدئ مستندًا سوى المنع  ،ال تروه عني، أو رجعت عن اسماعك ونحو ذلك :فرٌ : اذا حدثه بحديث ثم قال

فإنه ال يمنع من صحة  ،روي عني شيئاً أو أسمع قومًا فخص بعضهم وقال: ال أجيا لفَلن  أن ي ،اليابس
التفات الى قوله، وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو ، وال الرواية عنه

سفراييني بذلك.  اسحا، اإل 
أنت يا فالن ال تروي  :فقال لواحٍد منهم ،طالب ، مائتيننعم، إذا حدث الشيخ مجموعة من الطالب مائة طالب

اضرين ذوالء يروون عني إال فالن، إيش السبب؟ أبدًا، أنا ال أجيز لك أن تروي عني، كل اإلخوان الح ،عني
هذا إذا لم يبد  سببًا للمنع، أحيانًا  ،ما أنت بحر، الحديث ما هو بملكك، سمع منك يروي عنك ،ال :قولأحر، ن

اذا؟ وهللا أنا في شٍك من ثبوته عندي، هل هو ال تروي عني هذا الحديث، لم :يحدث الشيخ زيد من الناس فيقول
: بس ال تروي سب يمتنع الطالب، لكن إذا لم يبد  سبب مناسب يقولمن سماعي أو ال؟ نعم إذا أبدا سبب منا

 ما أنت بحر، هذا الحديث ليس بملكك، يروي عنك وأنت غير راضي. ،ال ،عني، لماذا؟ مزاج، أنا أحر، ال
ص بعضهم، وقال: ال أجيا لفَلن أن يروي عني شيئًا، فإنه ال يمنع من صحة "أو أسمَع قومًا فخيقول: 

 قوله، وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه"وال التفات الى  -بل يروي عنه- الرواية عنه
-الحارث بن مسكين  :حضر مجلس الحارث بن مسكين فطرده، والسبب -رحمه هللا تعالى-عرفنا أن النسائي 

من األئمة الثقات، ويأخذ أجرة على التحديث، والنسائي كأنه أعطاه أجرة أقل من المطلوب، وكان  -حمه هللار 
: ال تسمع مني، أنا ال أجيز لك أن تسمع له فالشيخ كأنه تقال ما دفعه له فقال ،مظهر النسائي يوحي بغنى
صار يسمع الحديث ويحدث ، راء عمودو  ،وجلس خلف اسطوانة -رحمة هللا عليه-مني، فذهب اإلمام النسائي 

ال حدثنا وال  :أنه ال يقول -رحمة هللا عليه-وال امتنع مع هذا المنع، لكن من ورعه  ،عن الحارث بن مسكين
بل يقتصر على قوله: الحارث بن مسكين فيما ق رئ عليه وأنا أسمع، ال يقول: حدثنا وال أخبرنا، والذين  ،أخبرنا

 وهذا خطأ. ،مشيًا على الجادة ،نا جريًا على العادةطبعوا السنن زادوا أخبر 
 اإلجازة:

القاضي أبو الوليد الباجي اإلجما  على ذلك،  ىدعاالثالث: اإلجااة، والرواية بها جائاٌة عند الجمهور، و 
ونقضه ابن الصَلح فيما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعااه الى 

هب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروروذي صاحب التعليقة، وقاال جميعًا: لو مذ
جاات الرواية باإلجااة لبطلت الرحلة، وكذلك روي عن شعبة بن الحجاو و يره من أئمة الحديث وحفا ه، 

ي، وحكى ذلك جا ر الوائلي السهاني وأبو نصبوممن أبطلها ابراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد هللا األص
 عن جماعة ممن لقيهم، ثم هي أقسام..

يش معنى إجازة؟ إجازة إذن بالرواية، يقول الشيخ للطالب: أجزت لك أن تروي اإلجازة: هي اإلذن بالرواية، إ
 أو الكتاب الفالني، أجزت لفالن بن فالن بن فالن أن يروي عني صحيح البخاري، يعني ،عني الحديث الفالني

أذن له أن يروي عنه، طيب سمعت األحاديث من لفظ الشيخ؟ ما سمع شيء، قرأ الطالب على الشيخ؟ ما قرأ 
عليه شيء، هل يجوز أو هل تجوز الرواية بمجرد اإلجازة؟ فيما تقدم القسم األول الطالب يسمع من لفظ الشيخ، 



الشيخ وال يقرأ على الشيخ، فهل يجوز  القسم الثاني الطالب يقرأ على الشيخ، وهنا ال يسمع الطالب من لفظ
للطالب أن يروي عن الشيخ بمجرد هذا اإلذن بالرواية؟ جمهور العلماء أجازوا الرواية باإلجازة، ولنعلم أن إجازة 
الرواية باإلجازة ال توجد عند المتقدمين بين الصحابة والتابعين، لكن احتيج إلى اإلجازة، متى احتيج إليها؟ لما 

الطلبة، ودونت األحاديث، صار كل شيخ له رواية بكتاب أو كتب يأتيه الطالب من المشرق أو من  كثرت جموع
بأرويه عنك، فالشيخ يرا أن هذه األحاديث التي يريد أن يرويها هذا الطالب مدونة بكتاب، فإن  :المغرب فيقول

جموعة يستحقون أن عم لو اجتمع مقال له: اجلس واقرأ علي متى ينتهي؟ ليأتي طالب  آخر بعده فيقرأ عليه، ن
ثم ينتهي هذا ويجيء بعده  ؟لكن يجيء طالب بيقرأ صحيح البخاري يبي كم سنةال بأس،  يجلس لهم الشيخ

العمر ينتهي قبل ذلك، لما رأوا أن  ،وذا يقول.. ،أبي النسائي :أبي البيهقي، وهذا يقول :شخص آخر، وذا يقول
الرواية بمطلق اإلذن بالرواية، فإذا قال بوأذنوا  ،خ مما يعسر جدًا أجازوا اإلجازةلشيالسماع والقراءة على االرواية ب

من أقصى المشرق يبي يروي عن الشيخ شيٍخ  ،وذا جاء من المشرق  شيخ: أذنت لك أن تروي عني الصحيحال
طيب ما  صحيح البخاري، يعن و  ار  ،هلل توكل على هللا يا :في الحجاز يروي عنه صحيح البخاري، يقول له

"وادعى أبو قال: أبدًا أذنت لك أن تروي عني، جمهور العلماء أجازوا ذلك،  ؟سمعته من لفظك وال قرأته عليك
، هذا اإلجماع باالتفاق، لكن هذا االتفاق فيه نظرأن الرواية باإلجازة جائزة  الوليد الباجي االتفا، على ذلك"

وهو من أئمة  ،منع الرواية باإلجازة، وقطع بذلك الماوردي ،ةمنقوض لوجود الخالف، اإلمام الشافعي منع الرواي
، قطع بذلك جمع  من الشافعية وقالوا: -رحمه هللا-وعرفنا أنه من لفظه  ،وعزاه إلى مذهب الشافعي ،الشافعية

حلة، مذهب اإلمام الشافعي ال يجيز الرواية باإلجازة، وعلل بعضهم ذلك أنه لو جازت الرواية باإلجازة لبطلت الر 
ن جابر سافر مسافة . عارف أما يحتاج أن تجيء من المشرق ترحل إلى الحجاز أو العكس لتروي أحاديث،

ديث، لكن لو جازت شهر من أجل رواية حديث واحد، والرحلة سنة عند أهل الحديث من أجل طلب العلم والح
، وال وي عني صحيح البخاري أجزت لك أن تر  :وأنت بالمشرق يقول لك صاحب الحجاز ؟رحلةاإلجازة يحتاج 

ه قال له: عني ما لم تسمعه مني فكأن ول: من أجاز، أو من قال لغيره: ارو  بعضهم يق تجيء، ما يحتاج.......،
أو سمعت  ،تقول: حدثني فالن الرواية عن الشيخ ؟يش معنى الرواية عن الشيخأجزت لك أن تكذب علّي، إ
تروي عن  ؟وي عن شخص وأنت ما سمعت من لفظه شيءيش غير هذا؟ تر فالن، أو قرأت على فالن، إ

أجزت للطالب  :من أجاز الرواية باإلجازة فكأنه أجاز للشيخ أن يقول"يقول: ؟ شخص وأنت ما قرأت عليه شيء
 أن يكذب علي، يروي عني ما لم يسمعه مني.

هي مجرد اإلذن بالرواية، التي  ،وعلى كل حال الذي استقر عليه العمل عند المتأخرين جواز الرواية باإلجازة
 .فالخطب سهل ،وعرفنا أنه بعد التدوين األمر سهل، ما يترتب عليه تصحيح وال تضعيف

 ، نعم.ثم هي أقسام
 أقسام اإلجازة:
أو هذه  ،في معين، برن يقول: أجاتك أن تروي عني هذا الالتاب ام، أحدها: اجااة من معين  لمعينثم هي أقس

لالن خالفوا في العمل بها؛ ألنها في معنى  ،جائاة عند الجماهير، حتى ال اهرية فهذه ،وهي المناولة ،الالتب
 المرسل عندهم، اذ لم يتصل السما .



يعني من شخٍص معين في معين  ،إجازة من معين :النوع األول من أنواعها وأالقسم األول من أقسام اإلجازة 
لب معين، وفي معين يعني في كتاٍب معين، لشخٍص معين، إجازة من شخص معين الشيخ معين، لمعين الطا

أن يروي عني  -يعين المجاز-أجزت لفالن بن فالن  :كأن يقول زيد من الناس وهو شيخ يروي الكتب باألسانيد
وهي  ،أو هذه الكتب ،بافيعين الكتاب المجاز به، بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكت ،الكتاب الفالني

 لة؟المناولة، كيف هي المناو 
 طالب:.......

بأن يقول: أجزت  لفالن بن فالن  ، هذه غير المناولة، إجازة مجردةاال، هذه غير المناولة، المناولة سيأتي ذكره
خذ هذا صحيح البخاري على ما  :أن يروي عني صحيح البخاري، لكن إن كان معه صحيح البخاري وقال

لة المقرونة باإلجازة على ما سيأتي، لكن المسألة مناو بخاري خذه فاروه عني هذه الهذا صحيح ال ،سيأتي
مفترضة بإجازة مجردة، شخص يجيز لزيد من الناس أن يروي عنه صحيح البخاري هذه إجازة من معين لمعين 

وهم الجمهور، الظاهرية الذين  ،عند جميع من يقول بالرواية باإلجازة ..،في معين، وهذه جائزة عند جماهير
يقول: يعمل بها، خالفوا في العمل بها؛  ،وابن حزم يشدد في اإلجازة ،ويمنعون اإلجازة ،جازةيقولون: ال تصح اإل

إذ لم يتصل السماع، الرواية منقطعة بمثل هذه اإلجازة عند الظاهرية، لكن  ،ألنها في معنى المرسل عندهم
زمك أن تأتي بسند متصل إلى ال بأس، تعمل؛ ألن الكتاب ثابت من غير طريقك، فهل يلبر..، العمل  ،العمل بها

ما يلزم، وأشرنا إلى هذا سابقًا، وعلى كل حال هذه أعلى أنواع  ؟البخاري لتعمل بحديٍث في صحيح البخاري 
 .، نعماإلجازة، والذين يجيزون متفقون على صحة هذا النوع

صح عندك من  أو ،الثاني: اجااة لمعين في  ير معين، مثل أن يقول: أجاُت لك أن تروي عني ما أرويه
 وهذا مما يجواه الجمهور أيضًا روايًة وعمًَل. ،مسموعاتي ومصنفاتي

لكن الكتاب غير معين، مثل أن يقول: أجزت  لك أن تروي عني ما لشخص معين شخص معين إجازة من معين 
ألول: األمر ا اإلجازة يحتمل أمرين: ، هذا النوع من..أرويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي هذه

فإن كان يؤول  الثاني: أن ال يؤول إلى التعيين، أن يكون المجاز به غير المعين يؤول إلى التعيين، االحتمال
مهما ما بلغ من الكثرة يؤول إلى  ،إلى التعيين أجزت  لك أن تروي عني ما أرويه، الذي يرويه الشيخ معين

بع يتعين، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي لكن بالتت ،التعيين، يمكن ا ن وقت اإلجازة ما هو معين
اإلجازة بالمجهول على ما  ،ويؤول إلى العلم، لكن إذا كان ال يؤول إلى التعيين وهو المجهول ،يؤول إلى التعيين

ويؤول  ،سيأتي فإنها ال تصح اإلجازة بها على ما سيأتي، إذا كانت اإلجازة في غير معين لكنه يؤول إلى التعيين
ن منعها بعضهمإلى   .، نعمالعلم فإنها تجوز عند أكثر من يجيز اإلجازة وا 

الثالث: اإلجااة لغير معين، مثل أن يقول: أجاُت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال: ال اله اال هللا، وتسمى 
عن شيخه اإلجااة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفا  والعلماء، فممن جواها الخطيب البغدادي، ونقلها 

الحاامي عن شيخه أبي العَلء الهمداني الحافظ، و يرهم من  بي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكرالقاضي أ
 .-رحمهم هللا-محدثي المغاربة 



اإلجازة، اإلجازة لغير معين هي اإلجازة العامة، أجزت  لجميع المسلمين، أجزت  للموجودين ممن هو على ظهر 
أجزت  ألهل مصر،  ،أن يقول: أجزت  ألهل األقليم الفالني، أجزت  ألهل الهند األرض ا ن، وشبيهة بالعامة

هذه ضعيفة، واإلجازة  ،ال إله إال هللا :أجزت  ألهل المغرب هذه شبه عامة، فالمجاز غير معين، أجزت  لمن قال
أجزت   :قولبمثل هذا التوسع، فإذا وقف على إجازة عند شخص ي اً في أصل الرواية بها ضعف، وتزداد ضعف

ولو كانت  ،مثل هذه اإلجازة في غاية الضعف؛ ألن األصل في إجازة اإلجازة فيه نظر ،ال إله إال هللا :لمن قال
أو  ،ولو كان الكتاب معين؛ ألنها على خالف األصل، فالرواية إنما هي عن سماع من لفظ الشيخ ة،معين

أو لم يقرأه على الشيخ هذا على  ،يسمعه الطالب أو رواية ما لم ،عرض على الشيخ، لكن إجازة ما لم يسمع
وفي االستدالل لجوازها غموض، فإذا حصل  ،ضعف ز للحاجة، فاألصل في إجازتها فيهوأجي ،خالف األصل

 هذا التوسع مع ضعف األصل ال شك أن الرواية باإلجازة العامة ضعيفة جدًا.
القاضي أبي  هخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخفممن جواها ال ،"وقد اعتبرها طائفة من الحفا  والعلماء

الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحاامي عن شيخه أبي العَلء الهمداني الحافظ، و يرهم من محدثي المغاربة 
وهؤالء إنما نظروا إلى األثر المرتب على الرواية، يعني هل الرواية لها أثر؟ كونك تروي أو ما  ،"-رحمهم هللا-

 :شخٍص تقول ،ي صحة األحاديث وضعفها؟ ما له أثر، لكن يبقى أنك تروي عن شخٍص بعينهتروي له أثر ف
رحمه -أنبأنا فالن باإلجازة أو عن فالن، يعني ينبغي أن يكون لك به وله بك عناية، ولذا الحافظ ابن عبد البر 

يقول بجواز إجازة من  فكيف بمن ،يرا أن اإلجازة ال تجوز إال لماهٍر بالصناعة، ما تجوز ألي شخص -هللا
 ال إله إال هللا، أجزت  لجميع الموجودين، أجزت  ألهل اإلقليم الفالني كل هذا ضعيف. :أجزت من قال :قال

ال يعرفهم  ،وأما اإلجااة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من االستدعاء لجماعة المسمين
إن هذا سائٌغ شائع، كما ال يستحضر المسمع أنساب من يحضر أو ال يتصفح أنسابهم وال عدتهم، ف ،المجيا

 مجلسه وال عدتهم، وهللا أعلم..
 تابع لها؟ طالب:

 نعم.، المعلقة ،هذه المعلقة
فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين األسدي  ،أجات رواية هذا الالتاب لمن أحب روايته عني :ولو قال

أو ما يجوا  ،ك وعقبك رواية هذا الالتابو قال: أجاتك ولولدك ونسلوكذلك ل وقواه ابن الصَلح، ،وسو ه  يره
فقد جواها جماعٌة منهم أبو بكر بن أبي داود، قال لرجل: أجاُت لك وألوالدك ولحبل الحبلة، وأما  ،لي روايته

 لو قال: أجاُت لمن يوجد من بني فَلن فقد حكى الخطيب جوااها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي،
ثم ضعف ذلك، قال: هذا يبنى على أن  ،وأبي الفضل بن عمروس المالالي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة

وأورد اإلجااة للطفل الصغير الذي ال يخاطب مثله، وذكر  ،اإلجااة اذٌن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصَلح
ة اال لمن يصح سماعه، قال ال تصح اإلجاا  :الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: ان بعم أصحابنا قال

فقال: قد يجيا الغائب عنه وال يصح سماعه عنه، ثم رجح الخطيب صحة اإلجااة للصغير، قال: وهو الذي 
رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجياون لألطفال من  ير أن يسرلوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجااوا لمن لم يكن 

 وهللا أعلم. ،موجودًا في الحال



اُت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سرسمعه فاألول جيد والثاني فاسد، وقد حاول ولو قال: أج
ابن الصَلح تخريجه على أن اإلجااة اذٌن كالوكالة، وفيما لو قال: وكلتك في بيع ما سرملاله خَلف، وأما 

ن تو  ،فالذي عليه الجمهور الرواية باإلجااة على اإلجااة ،اإلجااة بما يرويه اجااة عددت، وممن نص على ا 
 العلماء،هاني والخطيب و ير واحد  من بوشيخه أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم األص ،قطنيذلك الدار 

قال ابن الصَلح: ومنع من ذلك بعم من ال يعتد به من المترخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوااه، 
 وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل.

إجازة الشيخ للراوي المجهول، أو بالمجهول  :ازة للمجهول بالمجهول، اإلجازة للمجهول: اإلج-رحمه هللا-يقول 
الذي ال يؤول إلى العلم، كأن يقول: أجزت  لبعض الناس، أو يقول: أجزت  لفالن أن يروي عني بعض 

لى العلم، فال يؤول إلى العلم، وبعض المسموعات ال يمكن أن تؤول إ ،مسموعاتي، بعض الناس ما يمكن تحديده
 هذا النوع من اإلجازة فاسد.

وليس منها ما يقع من االستدعاء لجماعة المسمين ال يعرفهم المجيا، أو ال يتصفح أنسابهم وال "يقول: 
 عدتهم، فإن هذا سائٌغ شائع كما ال يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه وال عدتهم، وهللا أعلم".

يش معنى ألف طالب، يكتبون للشيخ استدعاء، إ ،مائة ،ثالثين ،عشرين ،تكتب قائمة فيها عشرة طالب
ردون قائمة، سيوفالن أو مقدمه فالن وفالن وفالن  ،استدعاء؟ خطاب، يطلبون منه أن يجيزهم، ثم يكتبون وكتبه

جازة لمجهول؟ يلزم أن يتصفح نها إ: إقلوا أو كثروا، هل يشترط أن يكون الشيخ يعرف هؤالء علشان ما نقول
أجزت  لهؤالء المذكورين أن يرووا عني كتاب كذا، صحيح  :هم ويعرفهم؟ لكن لو كتب بعد ذكر أسمائهمءأسما
في  ،هم في االستدعاءزم أن يعرف هؤالء الذين ذ كر أسماؤ قاله فالن بن فالن، تصح اإلجازة، وال يل ،لذلك

عرف هم، ولو لم يم يعرف أسماءنده، يروون عنه، ولو لالخطاب، كما أنه ال يلزم أن يعرف أسماء من حضر ع
وطلبت منه إجازة، ليس هذا من النوع المجهول؛ ألنه معلوم  ،هم في االستدعاءأنسابهم، وكذا إذا ذكرت أسماؤ 

مضبوط متقن، لو أراد الرجوع إليهم وجده في المكتوب متى شاء، ولو قال: أجزت  رواية هذا الكتاب لمن أحب 
من أحب بالمشيئة، لمن شاء أن يروي عني، لمن أحب أن يروي عني أجزت  لروايته عني، يعني تعليق اإلجازة 

مطعون  فيه،  ،لكنه م تكلم  فيه ،وهو معروف من علماء الحديث ،فتح األسدي أن يروي عني، هذا كتبه أبو
يعني  ،وقواه ابن الصالح إذا علقه بالمشيئة، معنى هذا أنه متى روا عن هذا الشيخ فقد شاء ،وسوغه غيره

 وقعت المشيئة.
 ،ونسلك وعقبك، يعني ما تناسلوا ولو بمائة "وكذلك لو قال: أجاتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الالتاب"

هذا الكتاب عن الشيخ الفالني،  : حبل  الحبلة، ولد ولد الولد، أروي يروون عن الشيخ، فإذا قال ،مائتين سنة
"لو قال: أجاتك ولولدك ونسلك و ؟تروي عنه هذا الكتاب كيف ،الشيخ الفالني مات قبل أن تولد بمائة سنة

صاحب - وعقبك رواية هذا الالتاب، أو ما يجوا روايته، فقد جواها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود
كل هذا توسع في باب الرواية غير مرضي أصاًل؛ ألن  قال لرجل: أجاُت لك وألوالدك ولحبل الحبلة" -السنن

"وأما لو قال: أجاُت لمن يوجد من بني  ؟نفكيف يتوسع مثل هذا التوسع ،أصله ضعف الرواية باإلجازة في



يش؟ للموجود، هنا إجازة للمعدوم د، إجازة لموجود ولمعدوم تبعًا إلهناك اإلجازة لمن يولد تبعًا للموجو  فَلن"
 وليست تبعًا، وهذه أقرب إلى المنع من تلك. ،استقالالً 
لمن يوجد من بني فَلن فقد حكى الخطيب جوااها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء "وأما لو قال: أجاُت يقول: 

ال شك تجيز  الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك"ابن الحنبلي، وأبي الفضل بن عمروس المالالي، وحكاه 
وكذلك ضعفها ابن ، "قال: هذا ينبني على أن اإلجااة اذن أو محادثة ؟نشخص معدوم لمن سيولد لفالن

ما يخاطب  ؟طفل أبو سنة أو سنتين يخاطب مثله للطفل الصغير الذي ال يخاطب مثله" وأورد اجااة ،الصَلح
 مثله.

قال للقاضي أبي الطيب: ان بعم أصحابنا قال: ال تصح اإلجااة اال لمن يصح سماعه،  ه"وذكر الخطيب أن
على السماع مع الفارق، قياس يعني قياس اإلجازة  وال يصح سما  الغائب عنه" ،فقال: قد يجيا الغائب عنه

من حاضر  ع عدم الحضور، والسماع ال يصح إالاإلجازة على السماع قياس  مع الفارق؛ ألن اإلجازة تصح م
إذا صححوا سماعه بمجرد الحضور فيما  ،ثم قال.. "ثم رجح الخطيب صحة اإلجااة للصغير"،يسمع الكالم، 

رناه مرارًا أن الفائدة من الرواية مجرد إبقاء سلسلة اإلسناد، وأنه وهذا تبعًا لما كر  ،تقدم سماع الصبيان صححوه
 ويأذنوا لمن شاء أن يروي عنهم. ،شاء ن، إذًا يجيزوا لمال يترتب عليه ال تصحيح وال تضعيف

ثم قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجياون لألطفال من  ،"ثم رجح الخطيب صحة اإلجااة للصغير
يسألك  تطلب إجازة لولدك "ولم نرهم أجااوا لمن لم يكن موجودًا في الحال"يقول:  "لوا عن أعمارهم ير أن يسر

يروي عنك، هذا ما  يوجد، لعل هللا يجيب لنا ولدالشيخ موجود صغير في المهد نعم يجيز، لكن ال ما بعد 
 ستعان.وهللا الم "،"ولم نرهم أجااوا لمن لم يكن موجودًا في الحالأجازوه، يقول: 

البخاري يروي  ،الشيخ يروي  أجات لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سرسمعه" :-له-ولو قال "
وال  ،يروي الستة، لكن ليست له رواية بالمسند، وال بالبيهقي ،ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

الء وهذه الخمسة؛ ألن هاذو تروي الستة ا ن عني وال ابن خزيمة، يقول: أنت  ،وال ابن حبان ،مستدرك الحاكم
وما  ،الذين أنا جاد في تحصيل الرواية، أجزت  لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته من الكتب الستة

رواية في الكتب الخمسة هذه، لكن إذا صار لي رواية أجزت  لك  سأسمعه في المستقبل، أنا إلى ا ن ما عندي
كيف يأذن له بما ال يستطيع أن يرويه بنفسه؟ الشيخ نفسه ما  األول جيد والثاني فاسد""فأن تروي من ا ن، 

"وقد حاول ابن  ؟ما ليست عنده له به روايةة، فكيف يأذن لغيره أن يروي عنه بيستطيع أن يروي، ما عنده رواي
ويشتري له، أصدر  ،يعني لو صار لشخٍص وكيل يبيع عنهالصَلح تخريجه على أن اإلجااة اذٌن كالوكالة" 

بدأ يبيع من هذا العقار، انتهى هذا العقار الموجود وقت  ،هذا الموكل له عقار (8/ 09)تاريخ اليوم  ،وكالة اليوم
وهذا  ،في الشهر الثاني ،في آخر الشهر (89)تاريخ  (06)الوكالة، ملك الموكل عقارات جديدة بعد تاريخ 

ال ما تنفع؟، نقول: تنفع ا-الوكيل–بيع المستمر على   لوكالة السابقة قبل ملك العقار الذي وكل في بيعه؟ تنفع وا 
 طالب:.......

إذا قال: وكلت  فالن أن يبيع عني عقاراتي، باع العقارات الموجودة إلى تاريخ الوكالة، لكن الموكل ملك عقارات 
ال فاسد؟ :بعد التاريخ هذا، وهذاك استمر يبيع، نقول  نعم؟ بيعه صحيح وا 



 .......طالب:
 لكن إذا سمع، سمع هذا الوكيل يحرج ويبيع وال أنكر عليه وال شيء؟ ؟الذي بعد التوكيل
 طالب:.......

هم قاسوا الرواية بما لم يسمع على الوكالة بما لم يملك، هو كونه يعرف أنه يبيع ومستمر في البيع وال يمنعه 
قف أنا  :يوجد وقت الوكالة لمنعه من البيع، يقوللو اقتصر على ما  .يدل على صحة الوكالة وصحة البيع.....

ثم  ،ما أملكه إلى وقت تاريخ الوكالة، وعلى كل حال األصل في اإلجازة ضعيف ،ما وكلتك إال إلى تاريخ...
 تزداد ضعفًا في مثل هذا، هذا توسع غير مرضي.

بإجازة، وشيخ الشيخ يروي  اإلجازة بما يرويه إجازة، الشيخ يروي عن شيخه بإجازة، وشيخه يروي عن شيخه
أو ال يروي باإلجازة إال من  ؟بمعنى أن يكون في السند أكثر من إجازة ؟هل تصح اإلجازة على اإلجازة ،بإجازة

أجازوا اإلجازة على اإلجازة، أجازوا الرواية باإلجازة على اإلجازة، يقول:  ؟صح سماعه من شيخه عن شيخه
وقد اجتمع في بعض األسانيد ست ، لذي عليه الجمهور الرواية باإلجااة""وأما اإلجااة فيما يرويه اجااة فا

والحافظ أبو نعيم  "وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة،ت إجازات، أجايز، يعني س
ألنها إذا صحت لواحد تصح لشيخه تصح لشيخ شيخه وهكذا،  هاني والخطيب و ير واحد من العلماء"؛األصب
بن الصَلح: ومنع من ذلك بعم من ال يعتد به من المترخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوااه، "قال ا

يش اللي جازة فلتجز من عمر لبكر إ، يعني إذا جازت الرواية من زيد لعمرو باإلشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل"و 
 ؟يمنع

 نعم المناولة.
 المناولة:

 كتابًا من سماعه، ويقول له: اروِّ  مثل أن يناول الشيخ الطالب القسم الرابع: المناولة، فإن كان معها اجااة
، ثم يقول: ويملاله اياه، أو يعيره لينسخه ثم يعيده اليه، أو يرتيه الطالب بكتاب  من سماعه فيترمله ،هذا عني

كوه عني هذا، ويسمى هذا عرم المناولة، وقد قال الحاالم: ان هذا اسماٌ  عند كثير  من المتقدمين، وح اروِّ 
بن سعيد األنصاري من أهل المدينة، ومجاهد  وأبي الابير وسفيان بن ويحي عن مالك  نفسه والاهري وربيعة 

براهيم والشعبي من الالوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من  عيينة من المكيين، وعلقمة وا 
ل الشام والعرا،، ونقله عن جماعة من و يرهم من أه ،البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر

مشايخه، قال ابن الصَلح: وقد خلم في كَلمه عرم المناولة بعرم القراءة، ثم قال الحاالم: والذي عليه 
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد  ،أنهم لم يروه سماعاً  والحَلل جمهور فقهاء اإلسَلم الذين أفتوا بالحرام

سحا، والثوري واألوااعي  ليه ذهبوا وا  وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبيوطي والماني وعليه عهدنا أئمتنا، وا 
ليه نذهب، وهللا أعلم.  وا 
 كمل، كمل مرة واحدة.



أما اذا لم يملاله الشيخ الالتاب ولم يعره اياه فإنه منحٌم عمن قبله، حتى ان منهم من يقول: هذا مما ال فائدة 
اذا كان الالتاب مشهورًا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الالتب المشهورة فيه، ويبقى مجرد اجااة، قلُت: أما 

 وهللا أعلم. ،عاره اياهأفهو كما لو ملاله أو 
المشهور أنه ال تجوا الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم فولو تجردت المناولة عن اإلذن بالرواية 

وهللا  ،عَلم الشيخ للطالب أن هذا سماعهمجرد اب جوااها، قال ابن الصَلح: ومن الناس من جوا الرواية
 أعلم.

اجااة فهو أحسن، ويجوا أنبرنا وحدثنا عند جماعة المتقدمين، وقد  :فإن قال ،أنبرنا :ويقول الراوي باإلجااة
حدثنا  :تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرم المناولة المقرون باإلجااة بمنالة السما ، فهؤالء يقولون 

بل  ،كال، والذي عليه جمهور المحدثين قديمًا وحديثًا أنه ال يجوا اطَل، حدثنا وال أخبرناوأخبرنا بَل اش
 مقيدًا، وكان األوااعي يخصص اإلجااة بقوله: خب رنا بالتشديد.

ويأذن له بروايته،  ،يش معنى المناولة؟ أن يناول الشيخ الطالب الكتابرابع من أقسام التحمل المناولة، إالقسم ال
أو بيع يبيعه  ،الشيخ الطالب الكتاب ويأذن له بروايته، يناوله إياه على سبيل التمليك، يعطيه إياه هبة يناول
أو إجارة يؤجره إياه مدة، بمعنى أنه يمكنه من الكتاب، أما إذا لم يمكنه  ،أو إعارة يعيره إياه حتى ينسخه ،عليه

، هذه مناولة؟ هذه مناولة ههات :لطالب ناظره وقاليوم أخذه ا ،من الكتاب قال: خذ صحيح البخاري فاروه عني
لكن مناولة ما تنفع، بعضهم يقول: ال فرق بين هذه المناولة واإلجازة، لكن إذا قال: خذ صحيح البخاري فاروه 

هذه مناولة، خذ  ،هذه مناولة، إذا قال: خذ صحيح البخاري إعارة لمدة شهر فاروه عني ،لك هدية ، تراهعني
ي فاروه عني إجارة لمدة شهر كل يوم بخمسة إجارة، هذه مناولة إذا اقترنت باإلذن بالرواية، لكن صحيح البخار 

بدون  ؟خذ صحيح البخاري لك هديًة من عندي، يجوز أن يروي عنه بمجرد المناولة :إذا خلت عن اإلذن، قال
-لرواية، ولذا يقول الحافظ العراقي إذن في الرواية؟ ال يجوز، لماذا؟ ألن باب الهبة والعطية والهدية غير باب ا

 :-رحمه هللا تعالى
ن خلررررررررررررررررت عررررررررررررررررن إذٍن المناولررررررررررررررررة  وا 

 

 قيرررررررررررررل: تصرررررررررررررح واألصرررررررررررررح باطلرررررررررررررة 
 

فإن كان معها اجااة مثل أن يناول الشيخ الطالب الالتاب من سماعه ويقول "ال تصح الرواية بها، وهنا يقول: 
 ،أو يرتيه الطالب بكتاب  من سماعه فيترمله ،يده اليهأو يعيره لينسخه ثم يع ،هذا عني، أو يملاله اياه له: اروِّ 

يأتي الطالب بكتاب وهذه صورة تحصل، الشيخ يحتاج فيبيع كتابه، هذا الطالب يجد  هذا عني" ثم يقول: اروِّ 
ثم يذهب إلى الشيخ هذا كتابك، الشيخ ينظر في الكتاب ويتأمله، يتأمل  ،هذا الكتاب بالحراج يباع، يشتريه

، خذه فاروه عني، هذا عرض المناولة، بمعنى أن الطالب عرض هيح هذا كتابي احتجت وبعتالكتاب، صح
ثم إن الشيخ ناوله الكتاب، وهذا النوع من العرض يختلف عن عرض القراءة، عرض القراءة  ،الكتاب على الشيخ

يجد الطالب كتاب  العرض الذي هو القسم الثاني، هنا عرض مناولةبالطالب يقرأ الكتاب على الشيخ، رواية 
يقول: هذا كتابك يا فثم يحضره للشيخ  ،أو يصل إليه بأي طريقة من الطرق بإرث أو هبة أو هدية ،الشيخ يباع

، يناوله إياه، فهذا وهللا هذا كتابي، اروه عني ،شيخ، ثم يأخذه الشيخ فيتصفحه، يتأمله يقول: صحيح هذا كتابي
عن هذا، ويسمى هذا عرم  ثم يقول: اروِّ  ،من سماعه فيترمله "أو يرتيه الطالب بكتاب   عرض المناولة،



قد قال الحاالم ان هذا اسماٌ  عند كثير  من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والاهري وربيعة و المناولة، 
 وجمع من أهل العلم. د األنصاري"يويحيى بن سع

إن هذا إسماع  عند  :حينما قال الحاكم "قال ابن الصَلح: وقد خلم في كَلمه عرم المناولة بعرم القراءة"
والذي هو إسماع  عند كثير  من المتقدمين هو عرض  ،عرض المناولةإيش؟ إلى كثير  من المتقدمين، يشير إلى 

لكن  ،القراءة وليس عرض المناولة، هؤالء الذين أجازوا الرواية بالعرض صحيح هؤالء أجازوا الرواية بالعرض
ولذا قال  ،مقصودهم عرض القراءة، فالتبس األمر على الحاكم ؟أو عرض القراءة هل مقصودهم عرض المناولة

ألن هؤالء األئمة الذين ذكر عرض المناولة بعرض القراءة؛  -يعني الحاكم في كالمه" "وقد خلمابن الصالح: 
، رد المناولةيعني في حكم السماع من لفظ الشيخ، أما مج ،هم إنما يجيزون عرض القراءة ويسمونه إسماعأسماء

ال، ما يمكن يصير إسماع  ؟عند هؤالء األئمة تاب ويعيده الشيخ إليه هذا إسماعكعرض المناولة يأتي الطالب بال
منهم من ال يجيز اإلجازة أصاًل، فهذا هو سبب الخلط، أجازوا العرض  ،عند هؤالء األئمة؛ ألن فيهم المتشدد

 راد عرض القراءة.وهو في الحقيقة الم ،فحمله على عرض المناولة
سَلم الذين أفتوا في الحرام والحَلل أنهم لم يروه سماعًا" ، "ثم قال الحاالم: والذي عليه جمهور فقهاء اإل 

"وبه قال سماعًا، لكن أنت التبس عليك األمر، صحيح ما رأوه سماع، حتى وال الذين ذكرت يا حاكم لم يروه 
سحا، والثوري وا  ،كيف تذكر هؤالء أنهم ال يرون سماعاً  ألوااعي وابن المبارك"الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وا 

ممن ذكرت عليه جمهور فقهاء اإلسالم؟ كيف فقهاء اإلسالم وأنت  :وأنت ذكرت عن نظرائهم من األئمة وتقول
 يجيزه مالك والزهري وربيعة أئمة كبار؟ إال أنه اختلط على الحاكم األمر.

ليهويقول:  ليه نذهب" "وعليه عهدنا أئمتنا، وا  أن عرض  ،هذا هو الحق في هذه المسألة ،صحيح ذهبوا، وا 
 المناولة ليس بإسماع، بل هو مجرد إذن بالرواية.

يعني لم يمكنه من النسخة، عنده  ولم يعره اياه فإنه منحم عما قبله" ،"أما اذا لم يملاله الشيخ الالتابيقول: 
ثم  ،ل الشيخ: هذا صحيح البخاري أجزت  لك أن ترويه عنيلب البخاري عنده في الدالوب، قااجاء الط ،البخاري 

هذه مجرد إجازة، هذه إجازة مجردة ال مزية لها عن  ،مكانه، تسميها مناولة؟ هذه ليست مناولة، رجعه لسحبه منه
ن كان بعضهم يقول: له يش معنى هذا؟ أن الطالب شاف الكتاب ورأه ا نوع من المزية، لها نوع مزية، إاإلجازة، وا 

"حتى أن منهم من يقول: هذا مما ال فائدة فيه، ويبقى مجرد لها نوع مزية،  :أحسن ممن لم يَر شيئًا، يقول
  اجااة".
"قلُت: أما اذا كان الالتاب مشهورًا كالبخاري ومسلم أو شيء من الالتب المشهورة فهو كما لو ملاله أو يقول: 

من صحيح البخاري، وكل ما جاءه طالب من طالب يش الفرق بين أن يشتري الشيخ مائة نسخة إ عاره اياه"
روي عن صحيح أجزت  لك أن ت -خذ نسخة-العلم يناوله البخاري من النسخ الموجودة هذه، يقول: أجزت  لك 

الطبعة واحدة ما  ؟يش الفرق بين هذه النسخة والتي في المكتبات تباعالبخاري، هذه نسميها إيش؟ مناولة، لكن و 
بين الناس معروف، يعني هل لها ميزة هذه المناولة؟ نعم إن كانت هذه النسخة بخط تختلف، كتاب مشهور 

ثبات سماعات ،الشيخ وتعليقه نعم له  ؟لها ميزة، لكن نسخة طبعت منها المطابع ألوف مؤلفة لها ميزة هومقابالت هوا 



أهداك إياها لها ميزة؟  أهداك الكتاب، لكن يبقى أن لها ميزة هذه النسخة التي ،وله معروف عليك ،حٍق عليك
 يعني ما توجد في المكتبات صحيح. ،إال إذا كانت نسخة نادرة ،ليس لها ميزة عما في المكتبات

"ولو تجردت المناولة عن اإلذن في الرواية فالمشهور أنه ال تجوا الرواية بها، وحكى الخطيب عن يقول: 
، شيخ الطالب أن هذا سماعه"الية بمجرد اعَلم بعضهم جوااها، قال ابن الصَلح: ومن الناس من جوا الروا

 والخالف فيه قوي. ،سيأتي ذكره ،سيأتي الرواية بمجرد اإلعالم، اإلعالم نوع من أنواع التحمل
طيب إذا روا باإلجازة ماذا يقول؟ هل يستطيع أن يقول: سمعت  فالن؟ إذا قال: أجزت  لك أن تروي عن صحيح 

أو يقول: حدثنا  ؟من فالن وهو يرويه إجازة (األعمال بالنيات) :ت  حديثهل يجوز أن يقول: سمع ،البخاري 
لكن "ويقول الراوي باإلجااة: أنبرنا، فإن قال: اجااة فهو حسن"، أو أنبأنا فالن؟ يقول:  ،أو أخبرنا فالن ،فالن

في  : أنبأنا ماشيقالوا ألنه في االصطالح ؛أو أنبأنا ،أو أخبرني فيما أجازني به ،أو إذناً  ،لو قال: حدثنا إجازة
ال فاألصل أن اإلنباء واإلخبار بمعنًى واحد، ال يجوز إال إذا قيد بما يدل على  اإلجازة، هذا مجرد اصطالح وا 

 ند المتأخرين فيما يروا باإلجازة.ع (عن)وأن الرواية باإلجازة، هم تجوزوا بأنبأنا، وكثر استعمال  ،المراد
 وكثرررر اسرررتعمال )عرررن( فررري ذا الرررزمن

 إجرررررررررررازًة وهررررررررررري بوصرررررررررررٍل مرررررررررررا قمرررررررررررن   ج
 

"فهو أحسن، ويجوا أنبرنا وحدثنا عند جماعة ، يقول: (عن)يعني جديرة وحرية بالوصل إذا جاءت بصيغة 
أو  ،أو فيما أجاز لي ،لكن األولى أن يبين مراده وطريقته في التحمل، فيقول: حدثنا وأخبرنا إجازةً  المتقدمين"
 وما أشبه ذلك. ،فيما أذن لي

 ،المناولة "وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرم المناولة المقرونة باإلجااة بمنالة السما "ل: يقو 
وعرفنا أن الحاكم  "فهؤالء يقولون: حدثنا وأخبرنا بَل اشكال"عرض المناولة المقرونة باإلجازة بمنزلة السماع، 

اولة مثل عرض القراءة فهي إسماع، هي ليست بأن عرض المن :في ذكره العلماء الذين قالوا الحاكم وهم ،وهم
 بإسماع.

، مقيد بما يدل "والذي عليه جمهور المحدثين قديمًا وحديثًا أنه ال يجوا اطَل، حدثنا، وال أخبرنا، بل مقيدًا"
"وكان يقول:  ، أو ما أشبه ذلك،أخبرنا إذناً  ،حدثنا إجازة :بما يدل على حقيقة الحال، فيقول ،على الواقع

فإذا جاء في إسناٍد يقول فيه  ،وهذا مجرد اصطالح لألوزاعي اعي يخصص اإلجااة بقوله: خب رنا بالتشديد"األوا 
 .، نعمخبرنا فالن عرفنا أنه رواه بطريق اإلجازة :األوزاعي
 المكاتبة:

فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة  ،القسم الخامس: المكاتبة، برن يكتب اليه بشيء من حديثه
ن لم تالن معها اجااة فقد جوا الرواية بها أيوب ومنصور والليث و ير واحد من فقهاء ا لمقرونة بإجااة، وا 

وهللا  ،وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من اإلجااة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك واألصوليين، الشافعية
 أعلم.

 مطلقًا، واألحسن األليف تقيده بالمكاتبة.أخبرنا وحدثنا  :أن يقول ،المكاتبةومنصور في  وجوا الليث
مفاعلة بين طرفين، يكتب الطالب إلى الشيخ بأن يكتب له ما بلغه من حديث في مسألة كذا مثاًل،  :المكاتبة

أو يكتب الطالب للشيخ أن يكتب له ما يرويه من طريق فالن، أو من حديث فالن من  ،فيكتب إليه الشيخ



ديث جاز للطالب أن يروي عنه ه مكاتبة، فإذا كتب الشيخ للطالب بحديث أو بأحاهذ ،الصحابة فيكتب له الشيخ
حدثنا  :فالن بكذا قال ن يقول الطالب: كتب إليّ : إ، لكن أولى ما يقالااألحاديث ولو لم يأذن له بروايتههذه 

من  ،إلى التابعينمن الصحابة  مافالن عن فالن إلى آخره، وهذا النوع من الرواية موجود في الصحيحين وغيره
فالرواية  ،من شيوخ األئمة، في البخاري كتب إلي محمد بن بشار قال ،ممن دونهم ،التابعين إلى أتباعهم

أخبرنا أو حدثنا فاإلخبار سائغ؛ ألن اإلخبار يحصل بغير المشافهة، يحصل  :بالمكاتبة صحيحة، ولو قال
 :كل هذا يحصل به اإلخبار، فيجوز أن يقول ،ةأو أمار  ،يحصل بنصب عالمة ،يحصل باإلشارة ،بالمكاتبة
 .، نعمفهو أولى أو أخبرني كتابةً  ،أو حدثني فيما كتب به إلي ،كتب إلي فالن :لكن لو قال ،أخبرنا

 إعالم الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فالن من غير أن يأذن له في الرواية عنه:
فَلن من  ير أن يرذن له في الرواية عنه، فقد سوغ  القسم السادس: اعَلم الشيخ أن هذا الالتاب سماعه من

 ير واحد  يج، وقطع به ابن الصباغ، واختاره الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جر 
كما لو نهاه عن  ،لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته :من المترخرين، حتى قال بعم ال اهرية

 ه منه.رواية ما سمع
، ما هذا؟ إعالم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فالن، يأتي الطالب إلى الشيخ وينظر في كتب الشيخ

مجرد إعالم يخبر الطالب أنه يروي هذا  أرويه من طريق فالن، أرويه من طريق فالن هذا صحيح البخاري 
 ؟ب عن هذا الشيخ عن شيخه مجرد إعالمالكتا لفالني، يسو  للطالب أن يروي هذاالكتاب عن طريق الشيخ ا

"اعَلم الشيخ أن هذا ال، ال يجوز لك أن تروي،  ؟يعني مجرد كونك تدري أن فالن يروي عن فالن تروي عنه
الالتاب سماعه من فَلن من  ير أن يرذن له في روايته عنه،.... سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من 

واختاره  ير واحد من المترخرين، حتى قال بعم ال اهرية: لو المحدثين والفقهاء منهم ابن جريج....، 
يش رأيهم ، طيب الظاهرية إكما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه" ،أعلمه بذلك ونهاه عن روايته فله روايته

لو أعلمه بذلك ونهاه مجرد إعالم يروي  :إذا أذن له في الرواية يمنعون، فكيف يقول بعض الظاهرية ؟في اإلجازة
نه؟ ا ن الظاهرية يمنعون اإلجازة فكيف يجيزون الرواية بمجرد اإلعالم؟ اإلجازة فيها إعالم وفيها زيادة، فيها ع

عنه، أما مجرد اإلعالم ما في، يعني كونك  يق فالن، وفيها إذن  له أن يرويهإعالم أنه يروي البخاري من طر 
لكتب من طريق رد أن أخبرك الشيخ أن له رواية باجم ؟مجرد ما تدري أن فالن يروي الكتب عن فالن تروي عنه

 .، نعمهذا الطريق ضعيفة، وهللا المستعانرواية بال شك أن التروي عنه؟ فالن 
بعم السلف في رواية  القسم السابع: الوصية، برن يوصي بكتاب  له كان يرويه لشخص، فقد ترخص

وباإلعَلم بالرواية، قال ابن الصَلح: وهذا ذلك الالتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة الموصى له ب
 وهللا أعلم. ،بعيد، وهو اما الة عالم أو مترول، اال أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة

أعرضها للتلف في  ،بدل ما أشيل هذه الكتب معي :شخص عنده كتب من مروياته، أراد السفر قال الوصية:
وتباع بالحراج بأبخس  بة قال: بدل ما توزع هذه الكتاه، أو حضرته الوفانها نعطيها إيفالن طالب علم يستفيد م

طالب علم ينفع  ،تشال هذه الكتب برمتها وتسلم للطالب الفالني ،ويمكن يتفرق كل جزء يصير في بيت ،األثمان
ن يروي ه أيستفيد من هذه الكتب، أوصى بكتبه لزيد من الناس، هل لزيد الموصى ل ،هللا به اإلسالم والمسلمين



يش الفرق نه من غير إذن في الرواية؟ يعني إإذا آلت كتب زيد لعمرو يرويها ع بمجرد الوصية؟ عن الموصي
يعني هل لهذه الوصية  ؟وجدها تباع في الحراج فاشتراها ؟أو يروح يشتريها من السوق  ،بين كونه يوصي بها إليه

ن أجاز ب وهذا كما قال ابن الصالح:  ،عضهم الرواية بمجرد اإلعالمأثر في الرواية؟ ليس لها أثر في الرواية، وا 
على القسم الثامن الذي  "بعيد، وهو اما الة عالم أو مترول، اال أن يكون أراد بذلك الرواية بمجرد الوجادة"

 .-إن شاء هللا تعالى-سيأتي، يعني إذ وجد كتب وأحاديث بخط الشيخ الذي ال يشك فيه على ما سيأتي 
 .الثامننعم، القسم 

 الوجادة:
أن يجد حديثًا أو كتابًا بخم شخص  بإسناده، فله أن يرويه عنه على  :القسم الثامن: الوجادة، وصورتها

ابنه اإلمام أحمد يقول  ، ويقع هذا كثيرًا في مسندل: وجدت بخم فَلن حدثنا فَلن ويسندهسبيل الحكاية، فيقو
ديث، وله أن يقول: قال فَلن اذا لم يكن فيه تدليس يوهم عبد هللا: وجدُت بخم أبي حدثنا فَلن ويسو، الح

اللقي، قال ابن الصَلح: وجااف بعضهم فرطلف به حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله، وله أن يقول 
فيما لم يتحقف أنه من  َلن أيضًا، ويقول: بلغني عن فَلنذكر فَلن وقال ف :ما وجد من تصنيفه بغير خطهفي

 قابلة كتابه، وهللا أعلم.تصنيفه أو م
في الالتاب، أما العمل بها فمنع منه طائفٌة الرواية انما هي حكاية عما وجده قلُت: والوجادة ليست من باب 

كثيرٌة من الفقهاء والمحدثين أو أالثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواا العمل 
 بها.

فدي األصدول بوجدوب العمدل بهدا عندد حصدول الثقدة بده، من أصحابه  حققينقال ابن الصَلح: وقطع بعم الم
فدي هدذا الامدان، قال ابن الصَلح: وهذا هدو الدذي ال يتجده  يدره فدي األعصدار المتدرخرة لتعدذر شدرو  الروايدة 

قدال: أنده  -صدلى هللا عليده وسدلم-مجدرد وجدادات، قلدُت: وقدد ورد فدي الحدديث عدن النبدي  يعني فلن يبقى اال
وذكدروا األنبيداء،  ((!))وكيدف ال يؤمندون عندد ربهدم؟قدالوا: المَلئكدة، قدال: الخلف أعجب اليكم ايماندًا؟((  ))أي  
 ((؟!))وكيف ال تؤمنون وأنا بين أ هركمفقال:  ؟قالوا: ونحن ((؟!ال يؤمنون والوحي ينال عليهموكيف ))قال: 

وقدد ذكرندا الحدديث  صدحفًا يؤمندون بمدا فيهدا(( ))قوٌم يدرتون مدن بعددكم يجددون قالوا: فمن يا رسول هللا؟ قال: 
، فيؤخدذ منده مددح مدن عمدل بالالتدب المتقدمدة بمجدرد الوجدادة -وهلل الحمدد-بإسناده ولف ه في شرح البخاري 

 لها، وهللا أعلم.
وله مصادر أخرا تختلف  ،وهو األخير من أقسام التحمل الوجادة، فهي مصدر وجد يجد وجادةً  :القسم الثامن

أن يجد حديثًا أو كتابًا كاماًل فيه  ؟يش معنى وجادةن والوجود، والذي معنا الوجادة، إكالوجد والوجدا معانيها
بخط شخٍص ال تشك فيه  توهذا الخط مسند، يعني بإسناد الكاتب، إذا وجد ،أحاديث بخط شخٍص ال يشك فيه

ت ال تشك في خطه فلك أن تروي، قد أذن لك بالرواية فال إشكال، إن كان من شيوخك وأنو  إن كان من شيوخك
وأنت ال تروي عنه، ولم يجز لك أن تروي عنه،  ،تعرف خط عالم من العلماءمفاوز،  لكن إن كان بينك وبينه

أو الشيخ محمد بن  ،أو شيخ اإلسالم ،ولم يأذن لك بالرواية عنه، بل لم تدرك عصره، أنت تعرف خط ابن القيم
قال شيخ  :تقول ، وجدتالذي ال تشك فيه، شيخ اإلسالم خطه معروفعبد الوهاب أو غيرهم، وجدَت بخطه 



وجدت بخط شيخ اإلسالم؟  :أخبرنا شيخ اإلسالم؟ أو تقول :حدثنا شيخ اإلسالم؟ أو تقول :اإلسالم؟ أو تقول
يعني الكاتب  "ويسنده"، فتقول: وجدت  بخط فالن قال: حدثنا فالن، ""فله أن يرويه على سبيل الحكايةيقول: 

ال "وجدُت بخم أبي"كثيرًا ما يقول عبد هللا:  "ويقع هذا كثيرًا في مسند اإلمام أحمد"ذكر السند، ي ، هذا متصل وا 
خط  ،بخط شيخه وال يشك فيه تمنقطع؟ عندهم الوجادة األصل فيها االنقطاع، وفيها شوب اتصال، لكن إذا كان

"وجدُت ي متصلة، في مثل هذه الصورة متصلة، فه ،وأدركه وروا عنه أحاديث كثيرة ،أبيه الذي ال يشك فيه
يعني  بخم أبي قال: حدثنا فَلن ويسو، الحديث، وله أن يقول: قال فَلن اذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي"

بخط شيخ اإلسالم ال تشك أن هذا خط شيخ اإلسالم، يعني لك أن  ،-رحمه هللا-وجدت بخط شيخ اإلسالم 
وال وجه إليهام التدليس هنا، لماذا؟ النتفاء  ،لك أن تقول لخط؟ نعم،الل هذا اقال شيخ اإلسالم من خ :تقول

 ،هذا ال يوهم التدليس، لكن إذا أوهم التدليس ؟سبعة قرون  وأنت بينك وبينه مفاوزالمعاصرة، كيف يوهم التدليس 
هل لك أن  ،- الجميعرحم هللا-أو بخط األلباني مثاًل  ،الشيخ ابن عثيمين مثالً  ،وجدت مثاًل بخط الشيخ فالن

األولى أن تقول: وجدت  ؟أال يوهم أنك لقيت األلباني وسمعَت منه هذا القول ؟قال األلباني من خالل خطه :تقول
 بخط الشيخ فالن؛ ألن إطالق القول يوهم اللقي.

نعم  حدثك؟نحدثنا هو م "قال ابن الصَلح: وجااف بعضهم فرطلف فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله"
 ،وبنصب عالمة ،دائرة اإلخبار أوسع من دائرة التحديث؛ ألن اإلخبار يحصل بالمشافهة وبالمكاتبة ،اإلخبار

وبإشارة مفهمة، أما التحديث ال يحصل إال بالمشافهة، فمن قال: من حدثني من عبيدي بكذا فهو حر، فجاء 
ال ما يعتق؟ ال ي عتق؛ ألن التحديث ال بد أن يكون مشافهة، لكن لو قال: واحد كتب له ورقة وأعطاه إياه يعتق وا 

 ؛ ألن اإلخبار يحصل بغير المشافهة.يعتقمن أخبرني بكذا فهو حر؟ أخبره بكتابة أو إشارة أو نصب عالمة 
يعني مثل  "ذكر فَلن أو قال فَلن :"وله أن يقول فيما وجد في تصنيفه بغير خطهعلى كل حال يقول: 
المطبوعات، وجدت كتاب مكتوب عليه تأليف فالن بن فالن شيخ اإلسالم ابن تيمية، ابن المصنفات بغير الخط 

قال فالن إذا لم تشك بنسبة الكتاب إلى فالن، إذا أنت لم تشك  :القيم، ابن قدامة تنقل من هذا الكتاب وتقول
ال إذ :بنسبة الكتاب إلى فالن ال بأس أن تقول ا كانت الطبعة محرفة قال فالن، والنسخة مضبوطة موثقة، وا 

 كيف تثق بهذه الطبعة وتنسب الكالم المحرف إلى المؤلف؟ ال.
 طالب:.......

فالن، قال ابن  قال :نسبة الكتاب ثابتة إلى مؤلفه ال بأس أن يقول ،مصححة، والنسبة ،إذا كانت النسخة موثوقة
قال ابن القيم في  ؟قال فالن :تقول يش اللي يمنع؟ لكن إذا كان الكتاب مشكوك في نسبتهقدامة في المغني إ

تب ال تثبت نسبتها إلى ابن ال، هذه الك ؟ال، قال ابن القيم في الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن ؟أخبار النساء
فينسب إلى الكاتب من باب غلبة الظن، وأن هذا الكالم ما  ،أحيانًا يوجد كتاب بخط فالن، وال يذكر مؤلفهالقيم، 

الطبعة األولى ما ذكر عليها اسم، الطبعة الثانية ذكر  ،سب إلى هذا الشخص، حاشية المقنعفيه إشكال لو ن
عليها اسم الشيخ سليمان بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب؛ ألنها وجدت بخطه، والكالم اللي على الحاشية 

وب لمن؟ للشيخ سليمان بن هذا طبع منس (توضيح توحيد الخالق) :يعني ما فيها ما ينكر، كتاب ،الشيخب تليق
 ،هلم تشك في نسبة الكتاب إلى مؤلف ألنه وجد بخطه، وهو في الحقيقة لغيره، على كل حال إذا أنت ؛عبد هللا



قال فالن،  :فلك أن تقول ،ولم يشكك فيه أحد ،ونقل منه أهل العلم على أساس أنه لفالن ،واستفاضت نسبته إليه
غير معرض لتحريف أو تصحيف؛ ألن بعض المطابع مثل بعض  ،شريطة أن يكون الكالم مضبوط ومتقن

 النساخ ما يحسن وال يتقن.
وذكر ابن قدامة في المغني، وقال فالن  ذكر فَلن" :"وله أن يقول فيما وجد في تصنيفه بغير خطهيقول: 

 به، وهللا أعلم""بلغني عن فَلن فيما لم يتحقف أنه من تصنيفه أو مقابلة كتا :قال فالن، ويقول :أيضًا تقول
 ،يعني إذا شككت في نسبة هذا الكالم تقول: ينسب لفالن، أو وجدت في كتاٍب نسب إلى فالن، نسب البن القيم

 نسب لشيخ اإلسالم وهكذا، فال تجزم بمجرد وجوده في ذلك الكتاب المشكوك فيه.
نما هي حكاية عما وجده في  والوجادة ليست من باب الرواية، :-رحمه هللا-يقول الحافظ ابن كثير - "قلتُ  وا 

"وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرٌة من الفقهاء يعني حكاية واقع، يعني وجدت كذا يصور ما وجد،  الالتاب"
يعني إذا كان الكاتب ما تشك في أن هذا خطه، ويروي هذا الكالم  والمحدثين، وأالثرهم فيما حكاه بعضهم"

الكالم  ،الخط المشكوك فيه ،كيف يمنع العمل به؟ أما الكالم المشكوك فيه ،بإسناده المتصل الذي ال إشكال فيه
لك أن ترويه، إال على سبيل الذي يغلب على الظن أن من نسب إليه ال يقول مثل هذا الكالم ال يجوز 

 ، تقول: يذكر عن فالن، أو وجدت  بخٍط زعم ناسخه نسبته إلى فالن وهكذا.التمريض
عي وطائفة من أصحابه جواا العمل بها، قال ابن الصَلح: وقطع بعم المحققين من "ونقل عن الشافيقول: 

الوجادة إذا لم يشك في الكاتب مثل الكتاب  أصحابه في الوصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به"
 تم، وأنالمؤلف ال يلزم أن يكون لك به رواية، ال يلزم أن تكون لك به رواية، تجزم أن هذا كالم شيخ اإلسال

خطه وال ب بخط شيخ اإلسالم ال تشك أواًل في الكالم المكتو  ،تعتقد إمامة شيخ اإلسالم، والكالم الذي في هذا..
 : قال شيخ اإلسالم؟في صحته ونسبته لشيخ اإلسالم لماذا ال تقول

إذا لم يعمل بما الكتب كلها وجادات، ف قال ابن الصَلح: وهذا هو الذي ال يتجه  يره في األعصار المترخرة""
"لتعذر شرو  الرواية في هذا وجد في هذه الكتب فإنه يتعذر العمل بها، وال يتوجه غيره في األعصار المتأخرة 

ما الدليل على العمل بالوجادة؟ ما الدليل على العمل في الوجادة؟ ذكر  "فلم يبَف اال مجرد وجادات"قال: الامان" 
))أي الخلف أعجب أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي "حديثًا  -رحمه هللا تعالى-الحافظ ابن كثير 
))وكيف ال وذكروا األنبياء، فقال:  ))وكيف ال يؤمنون وهم عند ربهم؟((قالوا: المَلئكة، قال: اليكم ايمانًا؟(( 

: فمن يا قالوا ))وكيف ال تؤمنون وأنا بين أ هركم؟((قالوا: فنحن؟ قال: يؤمنون والوحي ينال عليهم؟(( 
ثني عليهم؛ ألن عملوا بالوجادة، وأ   "))قوٌم يرتون من بعدكم يجدون صحفًا يؤمنون بما فيها((رسول هللا؟ قال: 

، وهذا الحديث مخرج بها وأثني عليهم ،فهم عملوا بالوجادة ،السياق سياق مدح، وعملوا بما يجدون في الصحف
 ه المشهور.بن عرفة في جزئ ث حسن، رواه الحسنوهو حدي ،في جزء الحسن بن عرفة

وذكره أيضًا في أوائل التفسير، الحافظ  "وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولف ه في شرح البخاري وهلل الحمد"يقول: 
لكن تفسيره  ،هو أقرب من ذلك شرح البخاري مفقودو  "ذكرناه بإسناده ولفظه في شرح البخاري "ابن كثير يقول: 

ئل التفسير بإسناده، والحديث مخرج  كما ذكرنا في جزء الحسن بن عرفة موجود، وذكر هذا الحديث في أوا
سناده حسن.  وا 



 .بالالتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، وهللا أعلم" لمفيؤخذ منه مدح من ع"يقول: 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك على عبده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (11للحافظ ابن كثير ) شرح كتاب اختصار علوم الحديث
 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 سم.
 :كتابة الحديث وضبطه وتقييدهالنوع الخامس والعشرون: في شرح 

 أحسن هللا اليك.
وصحبه أجمعين، اللهم ا فر لنا  الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله

 ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
كتابة الحديث وضبطه : النو  الخامس والعشرون: في -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الحافظ ابن كثير 

 .وتقييده
 ((فليمحهسوى القرآن  من كتب عني شيئاً )): عن أبي سعيد مرفوعاً  -رحمه هللا-قد ورد في صحيح مسلم 

وأبو سعيد في  وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وايد بن ثابت وأبو موسى :قال ابن الصَلح
 جماعة آخرين من الصحابة والتابعين.

وعبد هللا بن عمرو بن العاص في جمع  احة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنسوممن روينا عنه اب :قال
 من الصحابة والتابعين.

وقد تحرر هذا  ((االتبوا ألبي شاه)): قال -صلى هللا عليه وسلم-ثبت في الصحيحين أن رسول هللا و  :قلت
 وهلل الحمد. ،المقدمات ةالفصل في أوائل كتاب

لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن, واإلذن فيه حين  :قال البيهقي وابن الصَلح و ير واحد
 وهللا أعلم. ،أمن ذلك
اجما  العلماء في األعصار المترخرة على تسويغ كتابة الحديث, وهذا أمر مستفيم شائع ذائع من  وقد حكي
 . ير نكير

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
في كتابة الحديث وضبطه  :لعشرون "النو  الخامس وا: -رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام الحافظ ابن كثير 

جاء في  ،الكتاب كأصله في حكم كتابة الحديث، والكتابة ورد فيها أحاديث متعارضة -رحمه هللا-بدأ  وتقييده"
))ال تكتبوا عني شيئًا سوا القرآن، ومن كتب عني شيئًا النهي عن الكتابة حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: 

: -رضي هللا عنه-وقال أبو هريرة  ))اكتبوا ألبي شاه((اإلباحة أحاديث منها: وجاء في  ،غير القرآن فليمحه((
إال ما كان من عبد هللا بن عمرو فإنه كان  -صلى هللا عليه وسلم-ما كان أحد  أكثر مني حديثًا عن رسول هللا "

، فمنعها قوم  من الصحابة ومن بعدهم في حكم الكتابة ،ولذا اختلف أهل العلم من السلف "يكتب وال أكتب
ورد األمر بها، ووفق أو بل  ،اعتمادًا على حديث أبي سعيد، وأجازها آخرون لما ورد في اإلباحة من األحاديث



مل أحاديث النهي حينما كان يخشى التباس الحديث بالقرآن، ويتصور هذا إذا كتب ح   ،مع بين هذه األحاديثج  
))ومن كتب عني شيئًا جوز خلط القرآن بغيره إذا لم يؤمن اللبس الحديث مع القرآن في موضٍع واحد، وحينئٍذ ال ي

وهو من كالم  ،فإذا أمن اللبس جاز ذلك، ولذا أطبق أهل العلم على مزج التفسير بالقرآن سوا القرآن فليمحه((
 الناس.

ه قال: ذكر المؤلف منهم تبعًا البن الصالح أن ،ومنع الكتابة جمع  من الصحابة ،على كل حال وجد الخالف
وابن مسعود وايد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في  -رضي هللا عنه-"ممن روينا عنه كراهة ذلك عمر 

فإذا أمن اللبس جازت الكتابة، منهم من ثم ذكر جماعة ممن أباحوه،  جماعة آخرين من الصحابة والتابعين"
، وعلى -رحمه هللا تعالى-د كالبخاري يقول: كان النهي في أول األمر ثم نسخ، ومنهم من أعل حديث أبي سعي

كل حال حديث أبي سعيد صحيح ثابت في صحيح مسلم، فينهى عن الكتابة إذا خشي التباس غير القرآن به، 
وأهمل الحفظ، وال شك أن  ،ويؤذن بها إذا أمن اللبس، ويمنع وينهى عن الكتابة إذا خشي من االعتماد عليها

المكتوب صار له أثر  سلبي في الحفظ، فلما كان العرب أمًة أمية ال تقرأ وال اإلذن في الكتابة واالعتماد على 
كانوا متميزين بالحفظ، وهذا شيء  مشاهد، الذي يكتب يعتمد على الكتابة،  ،كانوا يعتمدون على الحفظ ،تحسب

 ،توب بالحفظهذا المك ،فتجده ال يحفظ مما كتب إال الشيء القليل، نعم من كتب ليحفظ وتعاهد هذا المحفوظ
فال شك أن هذا  ،وراجعه مرارًا ال شك أنه يجمع بين الحسنين، أما من كتب واعتمد على الكتابة وأهمل الحفظ

ْلَم{} ،مذموم؛ ألن األصل في العلم ما حواه الصدر يَن ُأوُتوا اْلعِّ ( سورة 49)] َبْل ُهَو آَياٌت َبي َِّناٌت فِّي ُصُدورِّ ال ذِّ
ولذا نأخذ الحذر من بعض الدعاوا التي يرددها من يزعم أنه من رجال التربية  فاألصل الحفظ، [العنكبوت

والحفظ يبلد الذهن، هذا الكالم خطير  جدًا، وظهرت آثاره في  ،والتعليم، حيث يقول: إن المعول على الفهم
طالب علم ال  أو ال تكاد تجد ،المجتمع اإلسالمي في منتصف القرن الماضي فما بعد، ما قبل هذه الدعاوا تجد
ومنهم المستكثر، ويحفظون  ،يحفظ القرآن، وال تكاد تجد طالب علم يحفظ من السنة القدر الكافي، منهم المقل

وقبلها من قبلها  ،وتلقيها بالقبول بعد أن أمليت على الطالب والمتعلمين ،المتون، لكن بعد انتشار هذه الدعاوي 
 ي ضعف التحصيل في العلوم الشرعية.صار لها ا ثار السيئة ف ،من رجال التعليم

قال هللا وقال رسوله، فالقرآن ال بد من حفظه بحروفه، وال يجوز التعبير عنه  ،العلوم الشرعية عمدتها النصوص
الرواية بالمعنى بشروط، لكن ال بد من الرواية بالمعنى من بحال وال روايته بالمعنى، السنة أجاز جمهور العلماء 

فظ، كيف يروي بالمعنى من ال يحفظ شيئًا؟ لكن استذكار جميع ما حفظه اإلنسان في رصيد كاٍف من الح
فلجأ أهل العلم على تجويز الرواية بالمعنى، وشواهد األحوال من  ،األوقات عند الحاجة قد يصعب بحروفه

عناها واحد، ثم يرويها الجمع من الصحابة بألفاظ مختلفة وم ةالصحابة والتابعين تدل على ذلك، فالقصة الواحد
يرويها عنهم التابعون بألفاظ كذلك فيها شيء من االختالف ومحتواها واحد، وهذه عمدة من أجاز الرواية 

 بالمعنى وهم الجمهور، منعها نفر  يسير من أهل العلم احتياطًا للسنة.
وأنت ال تحفظ من نازلة وعلى كل حال الحفظ أمر  ال بد منه، كيف تستدل على مسألة أو على واقعة أو على 

؟ن ال يمكن، كان العلم عند المتعلمين األوائل حتى ممن أدركناهم راسخ وثابت؛ ألنهم على النصوص شيئاً 
يحفظ متن في كل علم  ،يحفظون القدر المحتاج إليه من السنة ،الطريقة المتبعة عند أهل العلم، يحفظون القرآن



ضحون لهم وينظرون ويمثلون وبهذا يحصلون، و وي ،لى الشيوخويقرؤون ع ،من العلوم، ثم يقرؤون عليها الشروح
لكن شخص يحضر الدروس ال يحفظ شيئًا، هذا إن ثبت في ذهنه شيء فالقاعدة تقول: أنما أخذ بسرعة يذهب 

، فالحفظ أمر  ال بد منه، ومن هنا جاءت الخشية في الصدر األول من االعتماد على ستقربسرعة، ال يبقى وال ي
وكثر الداخلون في اإلسالم، وكثر من يحتاج إلى  ،ن لها األثر على الحفظ، لكن لما كثر المتعلمون الكتابة؛ أل

ما كل الناس تسعفهم الحافظة لحفظ ما يحتاج إليه، أجمع العلماء على جواز الكتابة، ومع ذلكم نفع هللا  ،الكتابة
ودونت األحاديث في  ،فظ عند أهل العلممع أن الصدور لم تهمل، استمر الح ،بها فحفظت السنة في الدواوين

الصحف ليرجع إليها عند الحاجة، ويستفيد منها الالحق، يستفيد الالحق مما كتبه السابق، استمر األمر على 
 ،ذلك دهرًا طوياًل وأهل العلم يكتبون ويحفظون إلى أن جاءت المطابع، فأنكرها أهل العلم في أول األمر

جواز مسلمين على الكتب غير الشرعية في أول األمر، حتى صدرت الفتوا بواقتصرت الطباعة في بالد ال
ن كان ظاهره المصلحة إالطباعة العلوم الشرعية، وال شك أن مثل هذا أمر  محمود، ال يسارع الناس عل  ى أمٍر وا 
 بتوجيه من أهل العلم، وصار للطباعة األثر السيئ في تحصيل كثيٍر من 

العلم إذا احتاج إلى كتاب يستعير هذا الكتاب إذا لم يكن عنده يستعيره ويحرص  الناس، في أول األمر طالب
ذا كتبه فكأنه قرأه عشر مرات، معروف الكتابة فيها معاناة وفيها  ،على قراءته وفهمه والعناية به وقد يكتبه، وا 

 لشخص من طالبواعتمدوا على المطبوعات، فصار ا ،وهي ترسخ العلم وتثبته، تسامح الناس في هذا ،تعب
فغاية ما هنالك أنه يقتني  ،عشرين مجلد ،بل من أهل العلم من يقتني الكتاب المطبوع في عشر مجلدات ،العلم

وال يرجع إليه إال عند الحاجة، ولذا لو تسأل أكثر المتعلمين كم  ،الكتاب ويرتاح باله، فيرصه في الدرج والدالوب
فهم علماء وفقهاء  ،ن الكتب موجودة عندهم يعرفون كيف يراجعون لخجل من هذا السؤال، اعتمدوا على أ ؟قرأ

بالقوة، لكن هل هذا يكفي للتحصيل؟ ما يكفي، فاعتمد الناس على الطباعة، وكانت الطباعة في أول األمر 
الكتاب يعهد به إلى لجنة علمية تراجعه وتصححه وتتابع تصحيح الطباعة، صار الكتاب الكبير يحتاج إلى 

للطباعة أو أكثر، فتح الباري قريب من ذلك، لسان العرب عشر سنوات أو أكثر وهكذا، ثم تتابع  عشر سنوات
الطباعة ممن ال خالق لهم، بل كثير  منهم غير  تى آل األمر إلى قوٍم ممن يزاولالناس على هذا األمر ح

 ،الكتب باأللوف المؤلفةمسلمين، ولذا ال يعتنون بالتصحيح وال بالتصويب وال بالمراجعة، وصاروا يجلبون 
 ؟مما أوجد حيرة لدا طلبة العلم كيف يختار؟ كيف ينتقي؟ ما الدار التي يعتمد عليها ،ويزجون بها في األسواق

ما المطبعة التي يستفاد منها؟ وكثرت المصنفات في األسواق، ومعلوم  أن مثل هذه الكثرة غير الرشيدة والمرشدة 
ما تدري ماذا تقتني؟ ما  ،إن كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل، وهذا ملموستوجد حيرة كما قال ابن خلدون: 

وأهل هذه  ،والتحريف ثير  من الكتب تطرق إليها التصحيفكيف تصحح؟ ك ؟إذا اقتنيت كيف تراجعما..، تدري 
 وليس همهم إتقان العلم وضبطه وتحريره، وهللا المستعان. ،المطابع همهم التجارة
تابة، لكن قد ال يتيسر لكل الناس أن يحفظ كل ما يريد، فيعتمد على الك ،ك أن الحفظ نعمةعلى كل حال ال ش

ال نهمل ، وأال نعتمد عليهالكن ينبغي إتمامًا لهذا الشكر أها؛ ألنها تحفظ لنا العلم، والكتابة نعمة ال بد من شكر 
دامة النظر فيها  وحفظ ما يتيسر حفظه منها. ،وفهمها ،مراجعتها، وا 



ويكثر من  ،جاءت الطباعة وهي أيضًا نعمة لمن استعملها واستغلها على وجهها، أما من أراد أن يجمع الكتبثم 
 وهللا المستعان. مجرد المكاثرة،إذا كان القصد  ،الجمع ليكاثر هذا خاب وخسر

لحظة شئت، وهذه الحواسب التي تسعفك في أي  ،ثم بعد الطباعة تجاوز الناس مرحلة الطباعة إلى هذه ا الت
 ،مجرد ما تضغط زر تحصل على ما تطلب وما تريد، تضغط رقم ا ية فتقرأها مضبوطة متقنة وتسمعها مرتلة

وتحيلك إلى جميع ما تريده من التفاسير حول هذه ا ية، تضغط حديث أو كلمة من حديث فتخرج لك هذه ا لة 
وهكذا،  ،رات الكتب، بيت من الشعر كذلكتجيب لك ترجمته من عش ،الحديث من عشرات الطرق، ترجمة راوي 

ول من الرجال، وليس باألمر ال يطيقه إال الفحتيسر األمر، لكن ما ا ثار المترتبة على هذا التيسير، العلم 
السهل الهين الذي يمكن تحصيله بأدنى شيء، إذا عرفنا النصوص الواردة في فضله، وفضل العلماء عرفنا أن 

والجنة حفت بالمكاره، نعم من أراد أن يستفيد من هذه ا الت وال يعتمد عليها ال بأس هذا من متطلبات الجنة، 
يختبر ما حصله، يختبر ما وصل إليه من طرق ومن فوائد ال بأس، شخص يحتاج إلى تخريج حديث والوقت 

ال معلم يحتاج إلى تخريجه قبل أن يلقي درسه ليتأكد ويطمأن، شخص خرج الحد ،ضاق عليه يث من خطيب وا 
ثم أراد أن يختبر عمله هل يوجد في هذه ا لة قدر  زائد على ما حصله بعد أن  ،جميع طرقه التي تيسرت له

 ال بأس، أما أن يعتمد عليها فهي ال تخرج طالب علم، هي ال تخرج طالب علم. ؟وقف
ها، هي ال تخرج طالب على كل حال هي من النعم التي ينبغي أن تشكر، وأن يستفاد منها الفائدة التي تليق ب

 علم بحال، طالب العلم ال بد أن يسلك الطرق المتبعة عند أهل العلم، ثم بعد ذلكم يستفيد من هذه الروافد.
اتفق العلماء على جوازها، أجمع أهل العلم على جواز الكتابة وارتفع حول الكتابة بعد الخالف في الصدر األول 

ذا أجمع أهل العلم على مسأ قطعية حكم  ،فهل اإلجماع يفيد القطعية ،لة بعد حصول الخالفالخالف، وا 
ال تجوز لوجود الخالف من السابقين، واألقوال ال تموت بموت  :وقال الكتابة ،المسألة، بحيث لو خالف شخص

أصحابها، ماذا نقول له؟ الخالف أو اإلجماع بعد الخالف إذا انعقد اإلجماع على مسألة بعد أن وقع الخالف 
 ،لكن إحداث قول ثالث هل يعد مخالفة لمجماع؟ يجوزه بعضهم ،أو العكس، مع أن العكس غير متصورفيها 

ويمنعه بعضهم؛ ألن المتقدمين اتفقوا على قولين فقط، فهنا يتصور الخالف بعد االتفاق، لكن المسألة التي معنا 
أو األقوال ال تموت بموت ي؟ هل يكون إجماع ملزم وقطع ،من االتفاق بعد االختالف، والمسألة خالفية

 ؟ويبقى الخالف سائغ إلى آخر الدهر أصحابها
وارتفعت هذه العلة التي منع من أجلها  ،على كل حال إذا عرفنا أن عمدة من منع خشية اللبس، وارتفعت عمدته

أن الكتابة ب :ارتفع قوله، وصار وجوده مثل عدمه؛ ألن من ا ثار المترتبة على مثل هذه المسألة لو قال شخص
وعلى هذا حكم على  ))ال تكتبوا عني شيئًا سوا القرآن((قال:  -عليه الصالة والسالم-حرام وال تجوز، الرسول 

عليه -من األئمة بأنهم ارتكبوا محرم؛ ألن الرسول  مكل من كتب من األئمة كمالك والبخاري وأحمد وغيره
ال، صارت الكتابة محل إجماع من أهل  :نقول لقرآن((،))ال تكتبوا عني شيئًا سوا ايقول:  -الصالة والسالم

والنص  ،وعمدته العلة مع النص، مع النص الثابت والعلة، والعلة ارتفعت ،العلم بعد الخالف القديم الذي انقرض
ن ،النهي ال يصل إلى حد التحريم ))ال تكتبوا((جاء ما يعارضه فدل على أنه  ما هو للكراهة، والصارف ما جاء وا 

وعبد هللا بن عمرو كان يكتب بين يدي  ))اكتبوا ألبي شاه((األمر بالكتابة  ا،بل األمر به ،اإلذن بالكتابة من



عليه -في الصحيح، فدل على أن قوله  -رضي هللا عنه-فيما أخبر به أبو هريرة  -عليه الصالة والسالم-النبي 
، الكراهة خشية االلتباس بالقرآن، وهللا المستعان لمجرد ))ال تكتبوا عني شيئًا سوا القرآن((: -الصالة والسالم

 .نعم
 طالب:.......

وعرفنا علته، وارتفعت  ،عرفنا دليل المخالف السابق ،عرفنا أن المخالف ..،على كل حال إذا عرفنا أن اإلجماع
 .، نعموأمكن الجواب عن دليله فارتفع ،علته

أو قد يشكل على بعم  ،لوم أن يضبم ما يشكل منهفإذا تقرر هذا فينبغي لالاتب الحديث أو  يره من الع
عراباً  وشكَلً  نقطاً  ،الطلبة في أصل الالتاب على ما هو المصطلح عليه بين الناس, ولو قيد في الحاشية  وا 

 .لالان حسناً 
 وأنه ارتفع الخالف فيها فينبغي ،يعني إذا تقرر جواز الكتابة "اذا تقرر هذا": -رحمه هللا تعالى-يقول الحافظ 

، وقبل ذلك نقول: على اإلنسان أن يعتني بما يصدر عنه من أقواٍل ة لها آداببات، الكينبغي للكاتب.. ،للكاتب
 ،وأفعال، فال يكتب إال شيئًا ينفعه في ا خرة، تجد كثيرًا من الناس يكتب ما هب ودب، بل قد يكتب ما يضره

ب الكتابة، كم من شخص انحرف بسبب ما قرأ وهللا المستعان، وهذا كثير كثير جدًا، فكم من شخص ضل بسب
 ،أو من الزنادقة الذين يريدون هدم الدين ،لكاتب من الكتاب المنحرفين، سواًء كان من أهل المذاهب الباطلة

فساد أهله من المتقدمين والمتأخرين، وقد كان ضرر الكتابة خفيفًا حينما كان جل الناس ال يطلعون على كثيٍر  وا 
وازدادت ا ثار السيئة المترتبة على كتابة  ،وازداد البالء ،ء المنحرفون، لكن عظمت المصيبةمما يكتبه هؤال

تهم إلى البيوت، فصار يقرأها من يفهم ومن ال يفهم، من يعقل ومن ال اهؤالء المنحرفين حينما تيسر دخول كتاب
أن  -سبحانه وتعالى-نسأل هللا وهللا المستعان،  ،يعقل، وصاروا يجادلون وينقاشون في الثوابت والقطعيات

وأن يعلي كلمته، وأن يخرس ألسنة هؤالء الذين يريدون إفساد الدين على أهله، وأن يشل أيديهم عن  ،ينصر دينه
 كتابة مثل هذه األشياء.

 ،التوحيد ،الفقه ،التفسير "فإذا تقرر هذا فينبغي لالاتب الحديث أو  يره من العلوم": -رحمه هللا تعالى-فيقول 
 ،ويفتح المفتوح ،يضبط ما يشكل بالشكل، يضم المضموم "أن يضبم ما يشكل"علوم ا لة وغيرها من العلوم 

واأللف  ،القاف عليها فتحة (قال)وهكذا، من أهل العلم من يرا أنه يضبط كل شيء، يضبط ما يكتبه كله، 
شك ل؛ ألن ضبط ما ال يشكل زيادة عناء والالم عليها فتحة، لكن األكثر على أنه إنما ي شَكل ما ي   ،عليها سكون 

قد يترك ضبط كلمة يضنها غير مشكلة  ،أن اإلشكال أمر نسبي :وتشويه للكتابة، لكن حجة القول األول ،وتعب
وهي في الحقيقة مشكلة على كثيٍر من الناس، فيحتاج إلى أن يضبط مراعاًة الختالف مستويات القراء أن يضبط 

يعني ما  (وقعد ،قام) :ل، والذي ال يشكل مثلل ما ي شك  شكَ عند أهل العلم أنه إنما ي  كل شيء، فالقول المعتمد 
يش الداعي لضبط الرحيم( و بسم هللا الرحمن : )تحتاج مثل هذه إلى ضبط، يعني لو أراد شخص أن يضبط

 صحيحة. هامجرد ما يرون الرسمة ينطقون ة،ونطقوها صحيح ،مثلها، والناس تداولها بألسنتهم
د منه، والذي يشكل أما ما يشكل على الجميع أمر  ال ب يضبم ما يشكل.. أو قد يشكل على بعم الطلبة" "أن

"في أصل  لمبتدئين؛ ألن المبتدئين يلقنون،وال عبرة با ،أوساط المتعلمين يضبطعلى أشكل  على بعضهم إن



عرابًا" همل من الحروف المهملة، ويضبط نقطًا فيعجم الحروف المعجمة، ويهمل ما أ  الالتاب نقطًا وشكًَل وا 
ن ضبطها في الحاشية بالحروف ،بالشكل الكلمة بالحركات أو بالضد كما يفعله كثير  من الشراح  ،أو بالنظير ،وا 

أو  ،ماشي ينضبط، لماذا؟ لئال يأتي شخص يقرأها حزام مثالً  ،ضد الحالل قال: (عن حرام بن عثمان)فحسن، 
رام، حرام ضد الحال ،حرَّام عتبة الدار ماشي وهكذا،  : تصغيرقال (الحكم بن عتيبة)ل وانتهى اإلشكال، أو ح 

عرابًا" على ما هو المصطلح عليه بين الناس،  ،تغيير أواخر الكلمات تبعًا للعوامل الداخلة عليها وه :اإلعراب "وا 
الف ما دار بين ال بد أن يتقيد بما اصطلح عليه الناس، ال يصطلح لنفسه ضبط وا عراب وتقييد ونقط على خ

ن كان صحيحًا عند غيرهم، فيرسم الحروف على ما هو  الناس، أو ما دار أو ما اشتهر عند هؤالء الناس وا 
يرتب الحروف على طريقتهم، مغربي  ،معتمد عندهم في بلده، هو مشرقي يرسم ويضبط على طريقة المشارقة

ال حصل من اللبس الشيء الكثير.  كذلك، وا 
 (قسوة)لمشارقة ، لو كتب لنقطة واحدةنعم ة فوقها نقطتين، وعند المغاربة فوقها نقطة واحدة، القاف عند المشارق

وعند المغاربة نقطة لكنها  ،الفاء عند المشارقة نقطة واحدة لكن فوق نعم، على طريقة المغاربة صارت كارثة، 
قليم  ه.تحت، فينبغي أن يضبط الكاتب الكتابة على ما هو معمول  به في بلده وا 

ن قالوا ،فال يصطلح لنفسه "على ما هو المصطلح عليه بين الناس" ينبغي لكن  ،ال مشاحة في االصطالح :وا 
ويعرب  ،فيضبط بالشكل "ولو قيده بالحاشية لالان حسنًا"ال يخالف ما شاع وعرف واستقر بين الناس، أ

ن ضبط الحروف قطعة في الحاشية، مثاًل وأحيانًا يضبطون بالحروف الم ،بالحركات في صلب الكتاب، وا 
ألن الهاء في أثناء الكلمة  )هر(إلى آخره، وفي الحاشية كتب  ..وفتح الجيم ،الهجيمي ضبطوها بضم الهاء

تختلف صورتها عن الهاء في أول الكلمة أو إذا استقلت، فإذا لم يستطع أن يقرأها في أول الكلمة نظرًا لسوء 
 .)ي( )م( )ي(إلى آخره  )ج(.. )هر(أن يقرأها في الحاشية، أو ما أشبه ذلك استطاع  لدقتهأو  ،الخط

على كل حال من نظر في المخطوطات من كتب العلم وجد من ذلك العجب من شدة عنايتهم، ويأتي تكملة هذا 
 .، نعمالبحث في األبواب الالحقة

 طالب:.......
ن جاء إلى نسبه إلى نفسه فهذه سهو إن أتى إلى كتاٍب لغيره ف  ،مجموعة من الكتب واختصر منهارقة، وا 

أو جمع شتاتها من كتب كثيرة  ،ب فيها ما في الكتب الكبيرةوخرج منها بمسألة أو فائدة أو فوائد قرّ ولخص منها، 
ال فكثير  من المتأخرين هذا عمله، لو مسكت كتاب لمتأخر لكل كلمة  :وقلت ،فهذا نوع من أنواع التصنيف، وا 

 .، نعموهللا المستعان ،عطى على قدر نيتهما فيه شيء، لكن كل  ي  أبيض صار  ،ترجع إلى أصلها صار دفتر
 طالب:.......

  على حسب جهده الذي فعله.
 طالب:.......

 و..، نعم. تأليف من وجوهه االختصار والترتيبوال تب تأليف،ما في شك أنه ك
 طالب:.......



اس هذه الكتب بالمئات في اليوم الواحد من غير تحقيق في المتأخرين كثرت الدعاوا، المطابع التي تدفع إلى الن
: من يقول مثل هذا الكالم؟ كتاب اسمه (جزء القراءة خلف الصالة) الكتاب: وال تدقيق تجد الخطأ في عنوان

في عنوان  ؟نكتاب لممام البخاري مطبوع بهذا االسم، هذا يمكن أن يخطأ في عنوانه (جزء القراءة خلف الصالة)
تنظر في  تحقيق وتعليق فالن، تحقيق وتعليق فالن ،لفالن -صحيح ماشي-كتاب كذا  :شخص كاتبو  ،الكتاب

وال توضيح وال شيء، وجاي في صفحة الخطأ  ،نسخ وال تعليق وق ر ، ما فيه فالكتاب ما فيه إال ترقيم آيات فقط
ح يعني ما كفاه أن ، شر ..هذا شيء واقع يعني ما هي بدعوا  (شرح)صواب  (تعليق)خطأ  :والصواب وكاتب

وهللا  ،تعليق، والمرتزقة من هذا النوع كثر، وهذا الذي يوجد الحيرة عند كثيٍر من المتعلمين فيما يقتني :يقول
 .، نعمالمستعان

 طالب:.......
ينا" :ابن الصالح يقول نما رواه من طريقما في فرق، وال شك أنه ما رواه بنفسه "روينا" :وغيره يقول "روّ   ، وا 

ينا"ه، فيقول: غير  ن قال:  ،انا فالن وفالن عن فالنيعني روّ  "روّ  يعني  "روينا"ال بأس؛ ألنه أسقط الواسطة، وا 
 بإسنادنا المعروف ال بأس.

 طالب:.......
 إيش هو؟

 طالب:.......
 ؟يش قال الشيخ أحمد شاكر، "ومنهم أعل الحديث.." إ-رحمه هللا-أعلَّ الحديث، بين الشيخ 

 طالب:.......
، لكن الحديث على كل حال البخاري ممن أعل هذا الحديث، وكل  يؤخذ من قوله ويترك، وهذا رأيه في الحديث

 ال إشكال فيه.صحيح 
 "...فيف ويكره التدقيف والتعلي ،وينبغي توضيحه"

 طالب:.......
 نعم؟

 طالب:.......
 موقوف على أبي سعيد من قوله، نعم. ......

وقد رآه -قال اإلمام أحمد البن عمه حنبل  ،الالتاب لغير عذر دقيف والتعليف فيويكره الت ،وينبغي توضحيه
 ال تفعل فإنه يخونك أحوو ما تالون اليه. :-يكتب دقيقاً 

وممن بلغنا عنه ذلك أبو الاناد وأحمد بن حنبل  ،وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة :قال ابن الصَلح
براهيم الحربي وابن جرير الطبري  قال  ،-رحمه هللا تعالى-قد رأيته في خم اإلمام أحمد بن حنبل  :لتق، وا 

 .نقطة, فإذا قابلها نقم فيها وينبغي أن يترك الدائرة  فَلً  :الخطيب البغدادي
ينبغي العناية بالكتاب والتوضيح؛ لئال يرجع إليه في وقٍت آخر فال يستطيع  ،توضيح المكتوب "ينبغي توضيحه"

لكن ما  ،؛ ألن بعض الناس يريد التوضيحةقراءته غيره مثاًل، وهذا على حسب االستطاع قراءته، أو ال يستطيع



تصغير الحروف؛ ألنه يخون أحوج ما  ،تدقيق الكتابة "ويكره التدقيف"يستطيع، يحرص أن يوضح ما يكتب، 
تطيع أن يقرأ؛ أن يرجع إليه ال يس، احتاج يكون إليه، أحوج ما يكون إليه إذا ضعفت الحواس، ضعفت الحافظة

جاء بأحٍد يقرأه عليه أيضًا أحوجه ، وضعف السمع، إن ألنه دقيق، ألنه يصاحب ضعف الحافظة ضعف النظر
رحمه هللا -إلى أن يرفع صوته وهكذا، المقصود أن التدقيق يخونه أحوج ما يكون إليه كما قال اإلمام أحمد 

ال تخلط، تجد بعض الناس وهو يكتب مع ينبغي أف التي خلط الحرو  :والتعليق "يكره التدقيف والتعليف"، -تعالى
، شيخ اإلسالم ما -رحمه هللا تعالى-السرعة يشبك بعض الحروف، وهذا موجود بكثرة في خط شيخ اإلسالم 

بحاجة إلى الوقت مثل شيخ اإلسالم، شيخ اإلسالم  ،لكن هللا المستعان من مثل شيخ اإلسالمنعم، ، القلميرفع 
ي قعدة، وصاحبها ن الظهر والعصر، كتاب يدرس في سنة كاملة وال يكمل، الفتوا الكيالنية فكتب الحموية بي

في "بأكثر من مائتي صفحة، وفتوا أخرا كذلك في مائتين وثالثين صفحة نسيتها ا ن قال:  ،يريدها مستوفز  
لناس لو تعبوا على فك عبارة ، واةالكتاب اإلسالم معذور حينما يكتب مثل هذهشيخ  "ها يريدهابحواحدة، وصاقعدة 
ال ارميه، إيش بعدين؟ إيستحق، لكن بعض النا ،وكتابة الشيخ يستاهل ،الشيخ يش س إذا كتب إن قريته وا 

، يعتني فيما يكتب مما ينفعه في هخطل حال ينبغي لمنسان أن يعتني بيصير؟ غير مأسوٍف عليه، على ك
فال يستطيع أن يقرأ ما كتب، كما أنه قد يحتاج إليه غيره فال ويعتني بالكتابة؛ ألنه قد يحتاج إليه  ،ا خرة

 ةأو مر في تراجمهم أن مؤلفاتهم هجرت بسبب ضعف الكتاب ،، وكم من عالم مرت تراجمهمهيستطيع أن يقرأ 
 كثير. ،ورداءتها

 طالب:.......
 .......لهادي.لكن ابن عبد ا ،مقروء السخاوي على رداءة ،ابن حجر مقروء، ابن حجر مقروء خطه ،ال

 طالب:.......
 .، نعمصعب قراءتها ،صعبأبدًا،  ابن عبد الهادي
 طالب:.......

المشكلة في الكثرة هي التي تجعل اإلنسان ما يتأنى، وبعض الناس هذه قدرته، بعض ا...... هي على أكثره
 ،الناس يتأنى وعسى وتجده يسرع أو ال يسرع خطه جميل، وبعض ،الناس يوهب الكتابة موهبة، يوهب الكتابة

 وهللا المستعان.
نعم أحوج  يخونك أحوو ما تالون اليه"،فإنه وقد رآه يكتب دقيقًا: "ال تفعل  ،"قال اإلمام أحمد البن عمه حنبل

ما تكون إلى هذه الكتابة الدقيقة يخونك، متى تحتاج؟ إذا ضعفت الحافظة وأردت أن ترجع إليه، ويصاحب 
 وهللا المستعان. ،ف السمع وغيرها من القوا ضعف الحافظة ضعف النظر وضع

"وممن بلغنا عنه ذلك أبو يعني مثل ما بين ا يات،  "قال ابن الصَلح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة"
براهيم الحربي وابن جرير الطبري"  يش الفائدة من هذه الدائرة؟إ الاناد وأحمد بن حنبل وا 

 طالب:.......
خلها ي ،دائرة ويطمسها ما هو يحطمن جهة، ومن جهة أخرا تكون هذه الدائرة غفل،  الفصل بين الحديثين

كل ما قابل وضع نقطة، إذا قابل الكتاب مرة ثانية وضع نقطة، وبقدر  ؟يشسوداء، ال، يخليها بيضاء، علشان إ



نقاط عرفنا أن  خمس نقاط، إذا رأينا فيه خمس ههذه النقط تكون ميزة هذه النسخة، يعني قوبل خمس مرات في
 وهكذا. ،هذا الكتاب قوبل خمس مرات

، قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك -رحمه هللا تعالى-"قلُت: وقد رأيته في خم اإلمام أحمد بن حنبل 
ووضع النقاط في جوف  ،الفصل بين األحاديث ،هذه فائدة هذه الدوائر الدائرة  فًَل، فإذا قابلها نقم فيها نقطة"

 .، نعمدوائر عند كل مقابلةهذه ال
آخر سطر والجَللة في أول سطر, بل في  (عبد)فيجعل  (فَلنبن عبد هللا ): قال ابن الصَلح: ويكره أن يكتب

ن تالرر :قال ،في سطر واحد مايكتبه  ،ال يسرمو  وليحافظ على الثناء على هللا, والصَلة والسَلم على رسوله وا 
قال  ،د من خم اإلمام أحمد من  ير صَلة فمحمول على أنه أراد الروايةوما وج :قال ،كثيراً  فإن فيه خيراً 

 .ال خطاً  نطقاً  -صلى هللا عليه وسلم-وبلغني أنه كان يصلي على النبي  :الخطيب
يعني  (عليه السَلم) :وال يقتصر على قوله :قال ،وليكتب الصَلة والتسليم مجلسة ال رمااً  :قال ابن الصَلح

 يره من مع مع نفسه أو  وليقابل أصله برصل معتمد :قال ،واضحة كاملة (ليه وسلمصلى هللا ع)وليكتب 
 وقد، وهذا مرفوم مردود :قال ،ال يقابل اال مع نفسه :ومن الناس من شدد وقال :قال ،موثو، به ضابم

 ...تاللم
  بركة، بركة.

في آخر السطر  (عبد)فيجعل  (عبد هللا بن فَلنيكره أن يكتب: )": -رحمه هللا تعالى-يقول ابن الصالح 
وهذا ممنوع، وطرد  ،لئال يقرأ السطر الثاني دون األول، فيبدأ القارئ هللا بن فالن والجَللة في أول السطر"

بعضهم كراهية الفصل بين المتضايفين، فال يجعل المضاف في آخر السطر األول والمضاف إليه في أول 
تزداد هذه الكراهة، فينبغي أن يكتب  -سبحانه وتعالى-أسماء هللا  السطر الثاني، لكن إذا كان المضاف إليه من

 احد؛ لئال يحصل المحظور الذي ذكرناه.و وما أضيف إليه في مكاٍن  (عبد)
 :ومن المؤسف أن بعض كتب المصطلح طبعت طباعات مثل ،وهناك أمور نبه عليها أهل العلم في الكتابة

وأنها ال تنبغي في الكتابة مثلنا بها من  ،مثلة التي نبه عليها أهل العلملتدريب، جميع هذه األة لطبع، في التدريب
وهللا المستعان، وهذا سببه تصدي من ال يحسن إلى مثل هذه  ،من التدريب، كلها فعلها الطابع ،الكتاب نفسه

ن كان السبب األصلي الحقيقي تخلي من يحسن الء وتركه المجال لمثل هؤ  ،وتفريط من يتقن ،األعمال، وا 
ال لو كل  قام بجهده وعمله مثل هؤالء؛  سعه لخدمة الكتاب والسنة ما جرئ واستفر  و  ،وبذل جهده ،السفهاء، وا 

 .، نعمألن فعلهم زبد، لكن احتاج الناس إليه لعدم وجود ما يقوم مقامه من غيره
لابد؛ ألن بعم الناس طالب:....... العلماء الذين هم مسلمون، وينتقدون الذين ال يحسنون؛ ليتبين للناس ا

 يقول: هذا العالم شديد، وينتقد وكذا.
 ال، ال بد من البيان، البيان أمر  ال بد منه.

صلى -"وليحافظ على الثناء على هللا، والصَلة والسَلم على رسوله : -يعني ابن الصالح- -رحمه هللا-قال 
ن تالرر فَل يسرم-هللا عليه وسلم لم يوجد في األصل، قد تمر بذكٍر هلل في كتاب،  ولو فإن فيه خيرًا كثيرًا" ، وا 

ليس  ،؛ ألن هذا ليس من باب الرواية"سبحانه وتعالى"أو  "عز وجل"، :فتقول ،قال هللا، ثم يسوق القول :فيقول



، ولو لم توجد في -عليه الصالة والسالم-إنما من باب الثناء، ومثله الصالة على النبي  من باب الرواية
ولو لم يوجد في األصل؛ ألنه ليس هذا من باب  ،-رضوان هللا عليهم-لترضي عن الصحابة األصل، ومثله ا

 الرواية.
فإن فيه خيرًا كثيرًا،  ،ويحرم القارئ من هذا األجر العظيم ،فال يحرم نفسه ،ألنه رتب عليه أجر  عظيم وال يسأم؛

، كما وجده، يعني نقله نقالً  اد الرواية""وما وجد من خم اإلمام أحمد من  ير صَلة فمحموٌل على أنه أر قال: 
بل  ،أو التصرف في كتب الناس ،ال يتصرف في كتب ا خرين، لكن هذا التصرف ليس من باب التزيدوأراد أ

 وهللا المستعان. ،هو من باب الثناء والدعاء
ن ينبغي أن يجمع لك نطقًا ال خطًا" -عليه الصَلة والسَلم-"قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي 

، ويقرن معه إن -عليه الصالة والسالم-بينها، فينطق ويكتب؛ ليحوز األجر المرتب على الصالة على النبي 
كما  وسلم،وال يقتصر على الصالة دون السالم؛ ألن بعض الناس إذا طالت الجملة نسي ، أراد ا ل والصحب

وصرح بكراهة ذلك، وأحيانًا  ،حيح، وانتقده النووي في بداية الص ،في صحيحه -رحمه هللا تعالى-فعل مسلم 
فراد الصالة دون السالم تأتي اإلشارة إليه، نص النووي على الكراهة : )عليه السالم(يقول ن خصه ابن  ،وا  وا 

في كل مناسبة يصلي وال يسلم، ال  )عليه السالم( :حجر بمن كان ديدنه ذلك، يعني استمر في كل مناسبة يقول
يَن آَمُنوا َصل وا َعَلْيهِّ َوَسل ُِّموا َتْسلِّيًما{}إال بالصالة والسالم معًا، امتثال قوله تعالى:  يتم االمتثال  َيا َأي َها ال ذِّ

ن أراد أن يعني إنبينا محمد وعلى آله وصحبه،  ،اللهم صلّ  وسلم وبارك على عبدك ورسولك [( سورة األحزاب11)]
وال يقتصر على ا ل؛ ألنه شعار  ،أحدًا فليضف ا ل واألصحاب -عليه الصالة والسالم-يضيف مع النبي 

لبعض المبتدعة، وما ورد في الصالة اإلبراهيمية فهو في الصالة، وال يقتصر على الصحب؛ ألنه شعار  لقوٍم 
ن اقتصر على النبي آخرين من المبتدعة، فيجمع بينهما ليجمع بين الحسنيين فهذا  -عليه الصالة والسالم-، وا 

ة مع األمر بها مماألو المأمور به، وأما اتهام أهل العلم من المحدثين وغيرهم أنهم أهملوا الصالة على ا ل ه
: تهم األئمة كلهم قاطبة ما يقولون ومداهنة لهم فهذا قول  في غاية السقوط، هذا قول  في غاية السقوط، ي   ،للحكام

ون الحكام ويداهنونهم، ، ويتهمون بأنهم يمالئدون استثناء قاطبة ،في كتب السنة )صلى هللا عليه وسلم( (،وآله)
فقد امتثل األمر الوارد في ا ية، من صلى على ا ل  )صلى هللا عليه وسلم(هذا كالم ليس بصحيح، من قال: 

الذين  ،فليضف الصحب؛ ألن االقتصار على ا ل صار شعار لبعض المبتدعة، والجمع بينهما شعار أهل السنة
 .، نعموهللا المستعان ،لصحب وا ل معاً يوالون ا
 ما علقتم على هذا يا شيخ. "على الثناء على هللاليحافظ و ": يقول طالب:

 .-عز وجل- ،-سبحانه وتعالى-هللا : قلنا
 طالب:.......
 .-عليه الصالة والسالم-مثل الصالة على النبي  ،لفظًا وكتابةً 

ال يكتب  "ال رماًا" يعني كاملة )صلى هللا عليه وسلم( ة"سجل"وليكتب الصَلة والتسليم مقال ابن الصالح: 
أول من  ..،حتى ذكر بعض أهل العلم أن من كتب (صلعم)صلى هللا عليه وسلم(، أو )يرمز بها إلى  (،ص)



قطعت يده، وهللا أعلم بحقيقة الحال، لكن االمتثال ال يتم، واألجر المرتب على  (ص ل ع مكتب هذا الرمز )
 ال يتم بالرمز، بل ال بد من الكتابة كاملة، وهللا المستعان. -عليه الصالة والسالم-ى النبي الصالة عل

 باأللفا  هذه؟ طالب: في نهي عن االختصار
 من أهل العلم. يش؟من أين؟ نهي إ

 ....( أوعا وجلاختصار )أو  (صلى هللا عليه وسلم)طالب: نهي اختصار 
 من أهل العلم.

 نعم. طالب:
 ، كلهم نبهوا على هذا.كثير كثير

إال أنه ال يتم  واضحة كاملة" ( يعني وليكتب: )صلى هللا عليه وسلم(عليه السَلم)"وال يقتصر على قوله: قال: 
ن أفرد السالم دون الصالة أو الصالة دون السالم أحيانًا فال بأس،  االمتثال إال بالجمع بين الصالة والسالم، وا 

 م، أو يسلم وال يصلي هذا نص أهل العلم على كراهته.لكن يكون ديدنه يصلي وال يسل
بالمقابلة نسخت الكتاب فال بد  من موثو، به ضابم" ،"وليقابل أصله برصل  معتمد مع نفسه أو مع  يرهقال: 

وهذا كثير، وهذا يمكن تالفيه  ،أو نقص أسطر أحياناً  ،من مقابلته؛ ألنه ال يؤمن السقط، وتكرار بعض األسطر
يأتي باألصل ويضعه بين يديه والفرع المنسوخ ويضعه بين يديه وينظر في  ؟، لكن هل يقابل مع نفسهبالمقابلة

بعضهم  ؟وأحدهما يقرأ والثاني يصحح لعكس،أو يكفي أن يحضر األصل بيد ثقة والفرع معه أو ا ؟كلمة كلمة
؛ ألنك ما تدري لعله غفل، نعم ال تعتمد على أحد في هذا، ال بد أن تقوم بهذا بنفسك :يقول ،ال، يشدد :يقول

ن المقابلة مع : إيتصور الغفلة من أجيٍر ونحوه إذا لم يكن ثقة، لكن إذا اشترطنا الثقة انتفى المحظور، ولو قيل
شخٍص آخر أولى من المقابلة من الشخص نفسه لما بعد؛ ألن اإلنسان يفوت عليه أشياء؛ ألنه ينظر في 

 والطرف الثاني المفترض فيه الثقة ،يء، لكن إذا حدد في نسخة واحدةاألصل والفرع فيفوت عليه بعض الش
ال شك أنه أتقن وأضبط، بعض الناس يتورع في مقابلة  ،وتضافر عليه جهد شخصين ،أخرا يحدد في نسخة 

ويقابل بهذه الطريقة، لكن هذا حقيقًة تشديد  ،ويصحح ،ويسمعه على الفرع ،ويسجل األصل على شريط ،النسخ
ك ل إله، فالمقابلة تقبل النيابة، وحينئٍذ ال ضير فيما  ال مبرر ليه عمل ولو كان يقتضي عليه أجر أن يكلف من و 

 يقابل معه شريطة أن يكون ثقة متقنًا.
وقد تاللم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلف بالتخريج والتضبيب والتصحيح و ير ذلك من االصطَلحات المطردة 

أو  ،مهملة من التحويل (ح)بين اإلسنادين, وأنها  (ح)وتاللم على كتابة  ،جداً والخاصة ما أطال الالَلم فيه 
 الحديث"." :الحائل بين اإلسنادين, أو عبارة عن قوله

والمشهور األول, وحكى بعضهم اإلجما   ،معجمة, أي اسناد آخر (خاء)ومن الناس من يتوهم أنها  :قلتُ 
 عليه.
على ما يتعلف بالتخريج والتضبيب  -يعني ابن الصالح- شيخ أبو عمرو"وقد تاللم ال: -رحمه هللا تعالى-يقول 

رحمه هللا -ابن الصالح  فيه جدًا" ...و ير ذلك من االصطَلحات المطردة والخاصة ما أطال ،والتصحيح
بسط القول في هذه األشياء، ما يتعلق بالتخرج للساقط أو  (علوم الحديث) :كتاب ،في أصل هذا الكتاب -تعالى



فإذا أراد أن يكتب كلمة بانت من خالل المقابلة أنها ساقطة من النسخة المنسوخة يخرج لها، فيأتي  ،عليقللت
 رمز... كيف؟ ،بعالمة تسجل هذه العالمة، يأتي بعالمة

 طالب:.......
لمة وتتجه إلى جهة اليمين، فيعلق هذه الك ،مثل الهالل تبدأ من نهاية الكلمة التي قبل هذه الكلمة الساقطة

الساقطة ويكتب فوقها صح، إن احتاج إلى كلمة ثانية في السطر نفسه إلى جهة اليسار وهكذا، إن كان الكالم 
ويكتب تتمة الكالم أو السقط في صفحة مرفقة، ، طوياًل السقط طويل يحتاج إلى إلحاق صفحة أو شبهها يشير

أو تتمته  ،أو في الجهة اليمنى ،سفل الصفحةأو في أ ،يمكن يكتب ،ثالثة الصفحة إذا كان سطرين،أو في أعلى 
المقصود أنه يشير، هذا بالنسبة للسقط بعد الكلمة التي تكون قبل الكالم  ،وما أشبه ذلك ،على الصفحة الالحقة

ذا كان هذا التعليق والتخريج لشرح كلمة فتكون هذه اإلشارة من وسط الكلمة المراد شرحها، والتضبيب  الساقط، وا 
عليها ضبة فيضع  ،يعني هكذا في األصل ،بة على الكالم الذي يريد أنه ثابت من حيث الروايةيعني يضع ض

ن  كذا ويمدها على قدر الكالم الذي يريد أن يضبب عليه، فيضع هذه الضبة على كالٍم صح روايةً  ادصرأس  وا 
في األصل، لكنه من ؛ لئال يأتي من يجرؤ فيصحح هذا الكالم، يضع ضبة على كالم صح وثبت لم يصح معناه

يكون له وجه في  ،وقد يكون له وجه ،حيث العربية فيه خلل؛ ألنه ال يؤمن أن يأتي بعض المتسرعين فيصحح
 ،ويضبب عليه، وكم من كلمة أشكل إعرابها حتى في القرآن ،وهذا ال يدركه، وما يدريه يبقيه كما هو ،العربية

على كل حال بعض الناس مغرم بالجرأة على الكتب يه، نعم، ي العربية، وبعض الناس تشكل علوهي لها وجوه ف
ن لم يكن أهاًل، وهذا موجود ،فتجده يهجم على الكتب ويصحح ، وأشرنا إلى شيء ينشر في األسواق كثير جداً  ،وا 

 ه.من
ويثبت الصواب في  ،والتصحيح إذا كانت الكلمة خطأ يصححها في الحاشية، يبقيها كما هي في األصل

 ..،ويشير إلى أنه ،وجه ولو بعيد أن يصحح في األصلله بعضهم يقول: ال مانع إذا لم يكن هناك الحاشية، و 
ن أبقاها كما هي على األصل هيشير في الحاشية إلى أن وأشار إلى الحاشية أو وضع  ،في األصل خطأ كذا، وا 

مقصود أنه ال بد من البيان، فال بأس، ال ،كذا في األصل والصواب كذا :وقال ،رقم كما اصطلح عليه المتأخرون 
ثم جاء ثاني  ،ثم جاء آخر واجتهد وصحح ،كما وجدت؛ ألنها إذا صححت ،واألصل أن تبقى الكتب كما هي

وخامس مسخت الكتب بهذه الطريقة؛ ألن أفهام الناس تتفاوت، وكم من شخص  ،ورابع ،وثالث ،واجتهد وصحح
 .، نعمانله غرض من إبقاء مثل هذه األشياء، وهللا المستع

 طالب:.......
أو ال وجه له، أو خطأ  ،لكنه من حيث العربية ضعيف ،التضبيب قد تضع الضبة على كالٍم ثابت في الرواية

، لكن التصحيح وقع خطأ في النسخ فتصحح، التضبيب على كالٍم صحيح في .......وتصحح ،تضبب عليه
الضبة موجودة، ومن نظر و ضبب عليه، يصحح فتألصل، لكن لئال يجرؤ أحد فهو منقول كما هو في ا ،األصل

 في بعض طبعات الصحيح وجد هذه االصطالحات موجودة، والمخطوطات مملوءة مشحونة بمثل هذه األمور.



ولو كان اصطالح خاص لذلك الرجل فإنك ال يجوز لك أن  "و ير ذلك من االصطَلحات المطردة والخاصة"
هذا خالف فيه اصطالح العامة، وفي التعليق لك  :لك أن تعلق تقولال سيما إذا بين،  ،تصحح ما اصطلح عليه

 أن تقول ما شئت.
وهي حاء التحويل، وهي كلمة توجد في  بين اإلسنادين" لم على كتابة )ح(ما أطال الالَلم فيه جدًا، وتال..."

ب بكثرة، لكنها سنن ابن ماجه وغيرها من الكت، سنن النسائي ،في سنن أبي داود ،كتب الحديث في صحيح مسلم
عند البخاري والترمذي قليلة، قليلة عند البخاري قليلة  جدًا، ومسلم قد يسوقها في طرق اإلسناد الواحد أحيانًا 

في طرق الحديث الواحد يسوقها أحيانًا خمس مرات، فهو مكثر  منها جدًا، والمقصود منها التحول  ،خمس مرات
فتكون حائاًل بين  ،من الحيلولةهي أو ، ن المقصود منها الحديثاٍد إلى آخر، والمغاربة يقولون: إمن إسن

بعض الناس ال سيما  أي اسناد آخر، والمشهور األول" ،"من الناس أن يتوهم أنها "خ" معجمةإسنادين، يقول: 
"حكى بعضهم اإلجما  وكل هذا ليس بصحيح،  ،وهي رمز  اإلمام ،هي "خ" :فيما يرد في صحيح البخاري يقول

 ...وأنها من التحول من إسناد إلى آخر. عليه"
 طالب:.......

رحمه هللا -البخاري يوردها قلياًل، وقد يوردها وال حاجة إلى إيرادها في الموضع الذي أوردها فيه البخاري وين؟ 
ن عن فالن عد كاماًل عن فالن ، لماذا؟ ألن البخاري غالبًا ما يوردها إذا انتهى اإلسناد، يسوق اإلسنا-تعالى

هنا؟ ما تفيد شيء، صحيح أنك  هذه يش الفائدة من)ح(، إ -عليه الصالة والسالم-فالن عن أنس عن النبي 
لكن ما أفادت الفائدة التي من أجلها وضعت وهي اختصار  ،إلى آخر من إسنادتحولت  ،انتقلت من إسناد

 األسانيد.
 طالب:.......

 داود بكثرة. عند البخاري والترمذي قليلة، لكن عند مسلم وأبي
 طالب:.......

 من جديد من شيخه حتى.
 طالب:.......

إسناد بهذا؟ كامل هو كامل، لكن لما يضعها في أثناء اإلسناد عند نقطة ؟ يمكن أن يختلط يش الفائدة منهاو لكن 
 اختصار األسانيد. ،االلتقاء بين اإلسنادين هذه فائدتها

 :الحديثصفة رواية شرح: النوع السادس والعشرون: في 
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 .صفة رواية الحديث: النو  السادس والعشرون: في -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الحافظ ابن كثير 
حفظ الراوي أو تذكره, وحكاه  قال ابن الصَلح: شدد قوم في الرواية, فاشتر  بعضهم أن تالون الرواية من

بثبوت سما  الراوي  -وهم الجمهور-واالتفى آخرون ، عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدالني المرواي 
ن كان بخم  يره ن  ابت عنه النسخة اذا كان الغالب على ال ،لذلك الذي يسمع عليه, وا   ن سَلمتها من وا 



"هذا من روايتك" من  ير  :بمجرد قول الطالب من نسخ لم تقابلوتساهل آخرون في الرواية ، التبديل والتغيير
 وقد عدهم الحاالم في طبقات المجروحين. :قال ،وال تفقد طبقة سماعه ،في النسخة تثبت وال ن ر

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
: أولها: تتعلق بصفة رواية الحديث، هو متضمن.... لفروع ،وهو يجمع فروع كثيرة :رون النوع السادس والعش

التشديد في الرواية، وتقدم في تعريف الصحيح أن الحفظ والضبط أمر  ال بد منه لصحة الخبر وثبوته، إضافة 
ى العدالة الضبط كما تقدم فال يستحق الراوي الوصف بالثقة إال إذا ضم إل ،إلى العدالة اللذان هما ركنا التوثيق

لى ضبط كتاب، وكان  ،في تعريف الحديث الصحيح، والضبط قسمه أهل العلم إلى ضبط صدر وهو األصل وا 
الصدر األول من هذه األمة كان ضبطهم واعتمادهم على صدورهم، والحفظ هو المعول عليه في العلم، وهو 

تقانه من أجل مر  ،األصل اجعته إذا طرأ على الحفظ ما طرأ من الغفلة والذهول وقد يحتاج إلى ضبط الكتاب وا 
ْلَم{}والنسيان، ولذا مدح هللا أهل العلم بكونهم يحفظون،  يَن ُأوُتوا اْلعِّ ( 49)] َبْل ُهَو آَياٌت َبي َِّناٌت فِّي ُصُدورِّ ال ذِّ

كما أشرنا - ةلكتابوجاء في وصف هذه األمة أن أناجيلها في صدورها، ولما اعتمد الناس على ا [سورة العنكبوت
ن كان القول  -سابقاً  ضعف الحفظ، واحتاج الناس إلى الكتابة وتوسعوا فيها، فصححوا الرواية من الكتاب، وا 

تقانه ،في المسألة المنع من الرواية من الكتاباألول  فال بد من الحفظ، وهذا مروي   ،مهما بلغت دقته وضبطه وا 
فاشتر  بعضهم أن تالون الرواية من  ،"شدد قوٌم في الروايةيقول:  عن مالك وأبي حنيفة كما قال ابن الصالح

، -من أئمة الشافعية-حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدالني المرواي 
واألصل أن يكون بخطه، لكن  بثبوت سما  الراوي لذلك الذي يسمع عليه" -وهم الجمهور-واالتفى آخرون 

ن  ابت عنه ه بخط غيره من أهل الضبط واإلتقان فال بأس، ولذا يقول: إن ثبت مروي ن كان بخم  يره، وا  "وا 
شريطة أن يكون الكاتب ثقة،  ،سواًء كان بخطه أو بخط غيره ،يثبت مرويه وسماعه في الكتاب :أوالً  النسخة.."

وال إجارة وال غيرها إال لمن يثق ثم يحافظ عليه بحيث ال يخرجه من يده بإعارٍة  ،ثم يقابل هذا المكتوب بأصله
به؛ ليغلب على الظن سالمته، أما إذا كان يعيره ويخرجه من يده إلى أي شخص دون شرٍط وال قيد ممن ال 

ن  ابت عنه نه حينئٍذ ال تعود الثقة إلى هذا الكتاب، فإواإللحاق والكشط والمحو  ،يؤمن منه الزيادة والنقص "وا 
وقد جاء في معرفة من تقبل روايته ومن ترد  ال ن سَلمتها من التبديل والتغيير"النسخة اذا كان الغالب على 

 ،يعني يحفظه من التالعب، وكم من راٍو من الرواة قدح بهيحوي:  "يحوي كتابه إن كان منه يروي " :فيما تقدم
في كتبه ما ليس ل خ  د  إما كاتب يتدخل أو ربيب له ي   ،وأنزل عن درجة التوثيق والقبول بسبب التصرف بكتبه

 كر في تراجم أهل العلم.وذ   ،منها، وهذا حصل
تقانه،  "وتساهل آخرون في حفظه من أن يتطرق إليه تغيير أو تبديل، و على كل حال ال بد من ضبط الكتاب وا 

ال بد أن تكون النسخة التي يروا منها مقابلة على أصول، واكتفى النووي بأصٍل  الرواية من نسخ لم تقابل"
 متقنًا لنسخه يكفي أصٍل واحد، وهذا تقدم في مباحث الصحيح. ،إذا كان الناسخ قليل الغلطواحد 

يأتي الطالب إلى الشيخ  تساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب: هذا من روايتك""
سخة هل هي مقابلة أو ويقول: هذا من روايتك، هذا من روايتك فيقول: نعم، فيروي عنه، وال يدرا عن هذه الن

ونظير هذا عدم التثبت في الطبعات المعتمدة من كل كتاب، فال شك أن المطابع متفاوتة كالنساخ،  ؟غير مقابلة



ويكل أمر التصحيح إلى أهل العلم بالفن الذي هم بصدده، ومنهم من يتساهل  ،منهم من يتقن ويضبط الطباعة
ي بأجراء أجورهم قليلة ليتوفر له الكسب، وهذا حال كثيٍر من المطابع ويأت ،ويهمه الربح المادي ،فيأتي باألجراء

التفسير والحديث وغيرها من  ،التي تدفع بالكتب إلى األسواق، بل وجد في بعض المطابع التي تطبع كتب الشرع
 يتعامل مع نساٍء غير مسلمات يطبعن له، فكيف يؤمن مثل هؤالء على كتب الشرع؟ وهللا المستعان.

"وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب: هذا من روايتك، من  ير تثبت وال : يقول
الذي كتبها  ؟يعني ال ينظر في النسخة هل هي موثقة أو غير موثقة ن ر في النسخة، وال تفقد طبقة سماعه"

وال ينظر في الطباق الذي يذكره  ،ال يعتني بذلك ؟هل قوبلت على نسخ أو لم تقابل ؟متقن وضابط أو غير متقن
الكتب سماع الطالب عن الشيخ هذا الكتاب، يعني في نهاية به يثبتون  ، الذيأهل العلم في أواخر الكتب

سماعًا من فالن وفالن وفالن وفالن على الشيخ فالن، هذا يسمونه الطباق، وحينئٍذ إذا أثبت اسمه  يقولون: بلغ
 ،صحيح  ذلك :لكتاب عن هذا الشيخ، والشيخ يعلق على هذا الكالم فيقولفي الطباق يكون ممن يروي هذا ا

 ؟في الطباق له أن يروي، غير موجود كيف يروي  هل العلم، فإذا كان االسم موجودبن فالن، هذه عادة أ افالن 
 مرويه.من إذا لم يجزم بأنه 

لكن إذا عرفنا أن هذا التساهل  ن""عدهم الحاالم في طبقات المجروحيالمقصود أن بعض الناس يتساهل، وهؤالء 
ثباتها في الدواوين المعتمدة صار األمر سهل األمر أسهل،  إنما وجد بعد عصور الرواية، وبعد ثبوت السنة وا 
يعني غاية ما هنالك أن يكون هذا الراوي مجروح وبعد ذلك، إذا كان الحديث في البخاري سواًء سمعه هذا الراوي 

 يتغير الحكم؟ ال يتغير، لكن على طالب العلم أن يعتني بالنسخة التي ينقل منها. أو لم يسمعه يتغير أو ما
 سم.
بخم  يره أو قوله فيه  اذا كان مثبتاً  سما  على الضرير أو البصير األميوال: قال الخطيب البغدادي :فر ٌ 

 ومنهم من أجااها. ،، فمن العلماء من منع الرواية عنهمخَلف بين الناس
وله عناية واهتمام بهذا العلم، فال يوجد باب  من  ،-رحمه هللا تعالى-ا ذكره الخطيب البغدادي هذا الفرع مم

وال نوع  من أنواعه إال وصنف فيه كتابًا مستقاًل، وقدمه ورسوخه في هذا الشأن أمر  معروف لدا الخاص  ،أبوابه
ن نال منه بعض طالب العلم ما نال لتأثره ببعض مصطلحات أه م، لكن يبقى أن أهل الحديث ل الكالوالعام، وا 

قال الخطيب، فينقل من كتبه،  :شئنا أم أبينا، ال تجد كاتب يكتب في علوم الحديث إال ويقول ،على كتبه عيال  
 وعلى كل حال هو ليس بمعصوم.

من  روايته لكتابٍ  تإذا كان "السما  على الضرير األعمى أو البصير األمي اذا كان مثبتًا بخم  يره"يقول: 
هذا األعمى الذي يروي هذا الكتاب الخط ليس بخطه وهو ال  ؟الكتب مثبتة بخط غيره هل نروي عنه أو ال نروي 

أو هذا البصير األمي الذي ال يقرأ وال يكتب وال يحفظ ما يروي، ومحفوظه مكتوب   ؟يحفظ هذا المروي ما قيمته
 ؟بخط غيره قيمة الراوية عنه

 طالب:.......
نعم، هذا لما امتد الزمان بالرواية  ،أو بصير أمي ال يقرأ وال يكتب وال يحفظ ما يروي  ،ما يروي أعمى ما يحفظ 

ال ففي عصور الرواية ما يوجد مثل  وصار المعول عليه مجرد إبقاء سلسلة اإلسناد رجعوا إلى مثل هؤالء، وا 



رديء إلجازة، أو سماع وهو ايته باهؤالء، شخص ال يكتب وال يقرأ وال يحفظ كيف تروي عنه؟ن مثل هذا غالبًا رو 
، ومنهم من مالعلماء من منع الرواية عنه فمن "فيه خَلٌف بين الناسالحفظ كيف يعول عليه مثل هذا؟ 

ذا عرفنا أن من منع الرواية عنهم كما هو األصلأجااها ال يحفظ وال يقرأ وال  ،يعني هذا كيف تروي عنه ،، وا 
انبه؟ كيف يرد على القارئ إذا أخطأ؟ يستطيع الرد؟ الذي ال يحفظ وكتابه يكتب وأعمى ما يرا النسخة التي بج

له وجه، لكن الذي ال يحفظ وال يقرأ، يقرأ طالب والكتاب بيد غيره  ،ويرد على القارئ من كتابه ال بأس ،بيده
لعصور لكن تساهل بعضهم ال سيما في ا ،وال.. ،ووجوده كعدمه، ال يستطيع أن يرد على القارئ إذا أخطأ

المتأخرة حينما تساهل الناس في الشروط، وحق لهم أن يتساهلوا؛ ألن األحاديث ثبتت ودونت في الدواوين 
المشهورة، يعني كون هذا الراوي األعمى الذي ال يحفظ يروي صحيح البخاري، شيخ  من شيوخه قال: أجزت لك 

كن ، عنده إجازة في صحيح البخاري، لوهو أعمى، أو أمي ال يقرأ وال يكتب ،صحيح البخاري  يأن تروي عن
وهي سلسلة اإلسناد تروي عن شخص له  ،يش يستفيد غيره؟ مجرد إبقاء خصيصة هذه األمةهو؟ وا   يش يستفيدإ

ال من الناحية العملية ال قيمة له. ،به إجازة  وا 
 سم.

أصل شيخه، أو لم يجد  فرٌ  آخر: اذا روى كتابًا كالبخاري مثًَل عن شيخ  ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على
فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من  ،لالنه تسكن نفسه الى صحتها ،أصل سماعه فيها عليه

الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وُحكي عن أيوب ومحمد بن بكر  البرساني أنهما 
 رخصا في ذلك.

لى هذا أجنح د توسم الشيخ تقي الدين ابن الصَلح فقال: ان كانت له من شيخه وهللا أعلم، وق ،قلُت: وا 
 اجااة جاات روايته والحالة هذه.

يروي صحيح  ،أن الشخص إذا كانت له رواية لكتاٍب معين -رحمه هللا تعالى-في هذا الفرع يقرر اإلمام 
فترضة في شخص يروي البخاري عن شيخ من الشيوخ، ثم وجد نسخة ليست مقابلة على أصل شيخه، المسألة م

صحيح البخاري، ثم وجد نسخة ليست مقابلة على أصل شيخه الذي روّ ي له األصل؛ ألن األصل أن الشيخ إنما 
من طريق أبي ذر مثاًل، هل لمن  ،يروّ ي لطالبه ما يرويه، فإذا كان الشيخ له رواية بالكتاب من طريٍق معين

 حماد بن شاكر مثاًل؟اري عن طريق يروي عن هذا الشيخ أن يروي البخ
 طالب: ال.

ما  ،ألن في هذه الرواية ما ليس في األخرا؟ هذا مجرد ما رأا صحيح البخاري أخذه وبدأ يروّ ي الناس منه
لكنه تسكن  ،أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه ،يدري على أي رواية كانت، وليست مقابلة على أصل شيخه

ي مواضع وجدها مثل النسخة التي يروي منها، فحكى الخطيب عن لما تأملها واختبرها ف ،نفسه إلى صحتها
عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك؛ لئال يكون فيها من الزيادات ما ال يوجد في النسخة التي وصلته 

كٍر ومحمد بن ببالرواية، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصبا  فقيه، وهذا القول أيضًا محكي  عن أيوب السختياني 
أو  ،ا في ذلك، األمر سهل، يعني إذا كان الفرق أحاديث يسيرة توجد في بعض الرواياتالبرساني أنهما رخص



زيادة حروف أو نقص حروف أمرها سهل، ال سيما إذا كانت النفس تسكن إلى أن هذه النسخة مثل األصل الذي 
 يروي منه.

لى هذا أجنح  وهذه الرواية إن لم ترَو من طريقكلى طمأنينة النفس، ألن األمر مردود إ وهللا أعلم" ،"قلُت: وا 
فهي مروية من طرق أخرا، وعرفنا أنه ليس عليك المعول في رواية هذه األحاديث الموجودة في هذه النسخة، 

 الحديث اشتهر بين األمة، وتلقي بالقبول، وتلقاه الناس طبقًة عن طبقة.
ألن  ان كانت له من شيخه اجااة جاات روايته والحالة هذه" "وقد توسم الشيخ تقي الدين ابن الصَلح فقال:

 ،اإلجازة تجبر الخلل الواقع في هذه النسخة، فإذا كانت له لشيخه إجازة بأن يروي عنه صحيح البخاري ال إشكال
نعم يروي عنه صحيح البخاري، وهذه األحاديث الموجودة في هذا األصل وهي ال توجد في أصله من صحيح 

 ، نعم.صحيح البخاري، فمثل هذه اإلجازة تجبر مثل هذا الخللوقد أجيز ب ،البخاري 
 : آخر فر 

ن كان من  يره فليرجع  ،اذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حف ه على كتابه فليرجع اليه وا 
 يره من وكذلك اذا خالفه  ،الى حف ه، وحسٌن أن ينبه على ما في الالتاب مع ذلك كما روي عن شعبة

 وهللا أعلم. ،كما فعل سفيان الثوري  ،الحفا  فلينبه على ذلك عند روايته
لكن مع الوقت  ،ويكتب أيضًا، يحفظ ويكتب فاجتمع له نوعا الضبط ،شخص يروي الحديث ويحفظ ما يرويه

يقول: م؟ نعأو يعول على ما في كتابه؟  ،وجد حديثًا يختلف فيه حفظه عن كتابته، فهل يعول على ما في حفظه
األصل الكتاب، إذا كان إذا كان كتب أواًل ثم حفظ منه ف "فإن كان اعتماده في حف ه على كتابه فليرجع اليه"

ن كان من  يره فليرجع الى حف ه"فليعول على الحفظ،  خحفظ ثم نس إن كان اعتماده في حفظه على كتابه  "وا 
ن كان اعتماده في حفظه على كتاب غيره فليرجع إلى حفظه؛ ألن حفظه أولى من الرجوع  فليرجع إلى الكتاب، وا 

يعني إذا أراد أن يروي يذكر الفرق، يقول:  "وحسن أن ينبه على ما في الالتاب من ذلك"إلى كتاب غيره، يقول: 
ينبه على الفرق؛ لكي يأتي من بعده  ،والذي في كتابي كذا ،وفي حفظي كذا، والذي أحفظه كذا ،في كتابي كذا
 الوجه الصحيح. من يتبين له

 :وغيره من الحفاظ يرونه على لفظ آخر، فيقول ،يروي الحديث على لفظ "وكذلك اذا خالفه  يره من الحفا "
يبين الفرق بين حفظه وحفظ  ،وفي حفظ فالن كذا ،والذي يرويه فالن كذا، في حفظي كذا ،الذي في حفظي كذا

 .نعم ،وهللا أعلم ،غيره إذا كان غيره ممن يعتمد على حفظه
ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي  ،فرٌ  آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتاب  اما بخطه أو خم من يثف به

وبه يقول  ،عن أبي حنيفة وبعم الشافعية أنه ال يجوا له اإلقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي
كما أنه ال يشتر  أن يتذكر سماعه محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواا اعتمادًا على ما  لب على  نه، و 

 لالل حديث حديث  أو ضبطه، كذلك ال يشتر  تذكره ألصل سماعه.
وهللا  ،وال يضر نسيانه ،قلُت: وهذا يشبه ما اذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوا روايته عنه لمن سمعه منه

 أعلم.



ن الطالب عن شيٍخ بعينه، سمع هذا لو وجد اسمه في الطباق من بين من يروي هذا الكتاب م :هذا الفرعنعم، 
الكتاب فالن وفالن وفالن وفالن من فالن ثم الشيخ وقع صحيح  ذلك، لكنه نسي، نسي هل هو من بينهم 

حكي عن أبي حنيفة وبعم الشافعية أنه ال يجوا "ذلك، يقول: لال يتذكر سماعه  ؟أو ذكر اسمه إدراج ؟بالفعل
الجادة من مذهب "لهذا الكتاب مشكوك  فيها، فال يجوز له اإلقدام، لكن ألن روايته  "له اإلقدام على الرواية

وغيره وهو الصحيح أنه يجوز له ذلك اعتمادًا على ما غلب على ظنه، ال سيما إذا كان من كتب  "الشافعي
 ح المكتوب.والشيخ صحّ  ،الطباق ثقة

لكن يروي  ،يجزم بأنه يروي الكتاب نعم، قد "كما أنه ال يشتر  أن يتذكر سماعه لالل حديث حديث أو ضبطه"
لكن من أحاديث الكتاب ما نسيه، هل هو بالفعل قرأه على الشيخ أو ق رئ على الشيخ  ،الكتاب بطريق السماع

ن نسي بعض  ؟أو سمعه من لفظ الشيخ ؟بحضرته هل يروي بطريٍق معتبر؟ نسي، له أن يروي الكتاب كاماًل وا 
 يروي الكتاب عن الشيخ. إذا جزم أنه ،أحاديثه أنه يرويه..

  :من حدث ونسي
حدثني فالن، فجاء الشيخ  :فصار من رواه عنه يقول ،شخص حدث بحديث فنقل عنه الحديث :من حدث ونسي

ويتهم نفسه، وحينئٍذ يقول: حدثني  ،ناسي، لكن لثقته بالطالب يطمئن إلى كالمه ،إلى فالن قال: أنا ما حدثتك
نسي المروي، وهذه مسألة: هل يعتمد على الفرع مع نسيان األصل؟ نعم  ،نسي ،فالن عني أني حدثته بكذا

ما قال: يكذب، ما رويت   ،ما أكذبه ،يعتمد عليه؛ ألن المسألة مفترضة في فرٍع ثقة، والشيخ ما كذب الراوي 
الن عني وليس الحديث من مروياتي، يبقى أن الجازم مقدم على المتردد، وحينئٍذ يقول الشيخ: حدثني ف ،حديثال

تذكرة المؤتسي في ذكر من حدث ) :وفيه أيضًا فيه كتاب ،من حدث ونسي :أني حدثته بكذا، وألف في ذلك
 .(، نعمونسي

قوله: حكي عن أبي حنيفة وبعم الشافعية أنه ال يجوا له اإلقدام على الرواية، أحسن هللا اليكم: طالب: 
 …والسنة على الرواية التي تخالف الالتاب

 وين؟
 ........طالب:

مفترضة في كتاب المسألة الالتي معنا، أما  ،على الرواية من هذا الكتاب الذي ال يتذكر سماعه من ذلك الشيخ
تب الطباق، وأراد أن يصحح ك   ،نفترض أنه مثاًل الشمائل للترمذي، في آخره إذا قرئ الكتاب على شيخ ،مثل هذا

فالن عن  ..،أكثر، ثم قال الشيخ ،أقل ،ثالثين ،عشرين ،كرت األسماء عشرةسمع فالن وفالن وفالن وفالن ذ  
يكتبون هكذا، اسمك مذكور مع هؤالء، لكن أنت ما  ،بن فالن بن فالن الشيخ فالن، ثم قال الشيخ: صحيح  ذلك

سمك ألنك عزيٍز الة مفترضة في كاتب ثقة، ما يدرج المسأ ،احتمال أن يكون الكاتب.. ،نسيت ؟تدري متى
ال، المسألة مفترضة في كاتٍب ثقة، فوجود اسمك بين هؤالء  ،علينايز عز ألنه ي نثبته مع الرواة نب :عليه، يقول

 ،يعني يورث غلبة ظن، ونسيانك يعني حقيقة كما يعرض لغيرك من النسيان ،بخط كاتب ثقة وتصحيح شيخ
 مثل ما نسيت غيره من المسائل نسيت هذه.

 ...روي تطالب: الصحيح أنه يجوا 



 يجوز نعم.
  :الحديث بالمعنى ةرواي

فرٌ  آخر: وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي  ير عالم  وال عارف  بما يحيل المعنى فَل خَلف أنه ال 
المترادف من بو ،تجوا له رواية الحديث بهذه الصفة، وأما ان كان عالمًا بذلك بصيرًا باأللفا  ومدلوالتها

وعليه العمل كما هو المشاهد في األحاديث  ،جمهور الناس سلفًا وخلفاً األلفا  ونحو ذلك فقد جوا ذلك 
الصحاح و يرها، فإن الواقعة تالون واحدًة وتجيء برلفا  متعددة من وجوه  مختلفة متباينة، ولما كان هذا قد 

ين، قهاء واألصولييوقع في تغيير بعم األحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والف
وهللا أعلم،  ،لالن لم يتفف ذلكو التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع  آالدوشددوا في ذلك 

 ،أو شبهه ،يقولون اذا رووا الحديث: أو نحو هذا -مرضي هللا عنه- وأنس ءداالدر وقد كان ابن مسعود وأبو 
 أو قريبًا منه.

عروفة مشهورة، جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى لمن مسألة م :مسألة الرواية بالمعنى والخالف فيها
ويعرف ما يدل عليه اللفظ، أما  ،معاني ومدلوالت األلفاظ، يعرف ما يحيل المعانيالتوافر فيه الشرط، للعارف ب

ن كان األصل أن يحدث كما سمع د والواقع يشه ،لكن هذا األصل متعذر ،إذا لم يكن كذلك فال يجوز بحال، وا 
واأللفاظ مختلفة،  ،المعنى واحد ،بخالفه، فالقصة الواحدة تروا في الصحاح وغيرها من وجوه، المضمون واحد

تجد بينها من الفروق واالختالف من حيث اللفظ الشيء  ،فالبخاري يخرج القصة الواحدة في مواضع متعددة
بالمعنى قواًل وفعاًل، وغيرها أيضًا من  وهي قصة واحدة عن صحابٍي واحد، فدل هذا على جواز الرواية ،الكثير

 كتب السنة هذا واقعها.
وشدد بعضهم في منع الرواية بالمعنى كمحمد بن سيرين وبعض العلماء؛ ألن الرواية باللفظ هي األصل، فكيف 

لكن إذا كان هذا التغيير ال يترتب عليه شيء فما المانع من أن  ؟نتقول: حدثني فالن بكذا وأنت غيرت لفظه
أو قريبًا منه، أو  ،أو شبهه ،ومع ذلك لو احتطت وقلت: نحوه ؟تروي الحديث إذا جزمت بأنك أتيت بالمراد منه

المعنى واحد كما ينبه األئمة على ذلك، منهم من جوز ذلك للصحابة دون غيرهم، ومنهم من جوز ذلك  ،المعنى
جويزه للصحابة دون غيرهم مخالف لما عليه لمن يحفظ األصل دون غيره، لكن هذا القول أو الذي قبله أيضًا ت

ي مثاًل، مع أنه من أحفظ الناس الصحابة كالزهر  دوجد اختالف بعض األلفاظ من الرواة من بععمل األئمة، 
لمتون، وكون الرواية بالمعنى إنما تجوز لحافظ للفظ يتصرف فيه ويعبر عنه بأي معنًى ال وجه له؛ ألنه إنما ل

لتعذر الحرف واللفظ، المقصود أن هناك أقوال أخرا ال يتلفت إليها، والذي استقر عليه  جوزت الرواية بالمعنى
 .، نعمعمل األئمة هو قول الجمهور

 اختصار الحديث: 
على قولين،  ؟فرٌ  آخر: وهل يجوا اختصار الحديث فيحذف بعضه اذا لم يكن المحذوف متعلقًا بالمذكور

-اختصار األحاديث في كثير  من األماالن، وأما مسلٌم  -رحمه هللا-ي فالذي عليه صنيع أبي عبد هللا البخار 
ولهذا رجحه كثيٌر من حفا  المغاربة، واستروح الى شرحه  ،فإنه يسو، الحديث بتمامه وال يقطعه -رحمه هللا



وتفريقه الحديث في أماالن متعددة بحسب حاجته اليه،  ،آخرون لسهولة ذلك بالنسبة الى صحيح البخاري 
 هذا المذهب جمهور الناس قديمًا وحديثًا. وعلى

قال ابن الحاجب في مختصره: مسرلٌة: حذف بعم الخبر جائٌا عند األالثر اال في الغاية واالستثناء ونحوه، 
يفعل ذلك كثيرًا تورعًا، بل كان يقطع  -رحمه هللا-كان مالٌك  ،فرما اذا حذف الايادة لالونه شك فيها فهذا سائغ

 : أنقص الحديث وال تاد فيه.-رحمه هللا-صله، وقال مجاهد ا شك في و حديث اذاسناد ال
أو مشتمل على جمل متعددة ال يرتبط بعضها ببعض فإنه حينئٍذ يجوز  ،اختصار الحديث إذا كان الحديث طويل

ذا جاز االختصار في، شريطة أاختصاره  ال يحتاج المذكور للمحذوف، أو ال يتعلق المذكور بالمحذوف، وا 
َ َيْرُمُرُكْم } :واالقتصار على الحاجة منه فألن يجوز في السنة من باب أولى، إذا سا  لك أن تقول ،آنالقر  اِّن  ّللا 

وْا اأَلَماَناتِّ اَِّلى َأْهلَِّها ال ما أخطأت؟ إذا كنت تتحدث عن األمانة  [( سورة النساء11)] {َأن ُتؤد  وتسكت، أخطأت وا 
{َوا َِّذا َحَكمْ }هل يلزمك أن تقول:  ذا أردت أن  ؟[( سورة النساء11)]ُتم َبْيَن الن اسِّ َأن َتْحُكُموْا بِّاْلَعْدلِّ ما يلزم، وا 

وْا اأَلَماَناتِّ اَِّلى َأْهلَِّها}تتحدث عن العدل هل يلزمك أن تقول:  َ َيْرُمُرُكْم َأن ُتؤد  ؟ ما [( سورة النساء11)] {اِّن  ّللا 
وارتباط بعضه ببعض، فيحذف ما ال حاجة إليه،  ،ه الكالم، فاالختصار جائز، لكن ممن يعرف وجو يلزم

ويختصر الحديث إذا لم يكن المحذوف متعلقًا بالمذكور، والذي عليه صنيع اإلمام البخاري جواز الحذف، فتجد 
تبعًا لما يستنبط منها من فوائد، ويترجم على كل جزٍء من الحديث بترجمة هي  ،اإلمام يقطع الحديث في مواضع

"مسلم فإنه يسو، الحديث بتمامه وال يقطعه، ولهذا يرجحه كثيٌر دة المستنبطة من هذا الحديث، بخالف الفائ
 على ما تقدم تقريره.من حفا  المغاربة" 

 أول مرررررررررررن صرررررررررررنف فررررررررررري الصرررررررررررحيح  
 ومسررررررررلم  بعررررررررد  وبعررررررررض الغرررررررررب  مررررررررع

 

 محمرررررررررررررررررررررررد  وخرررررررررررررررررررررررص برررررررررررررررررررررررالترجيح   
 أبرررررررررري علررررررررررٍي فضرررررررررررلوا ذا لررررررررررو نفرررررررررررع

 ج

النيسابوري يفضلون مسلم؛ لهذه الحيثية، يجمع  ومرجح، وبعض المغاربة وأبو علير مقدم البخاري عند الجمهو ف
هو إيش؟ و  ،لك الحديث بطرقه وألفاظه في موضٍع واحد، فيسهل على الطالب، لكن يفوت أمر مهم جداً 

 - تعالىرحمه هللا-ومسلم أدخله في باٍب واحد، والبخاري  االستنباط من الحديث، إذا كان الحديث فيه فوائد كثيرة
فرق هذا الحديث في مواضع هي فوائده، ترجم عليه بتراجم هي الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ففات شيء  

وال يدانيه في هذا،  ،عظيم من االستنباط، وهذا فاق به اإلمام البخاري غيره، وبز فيه أقرانه، فال يوجد من يقاربه
ن وجدت تراجم من األئمة على األ  يها فقه وخير  عظيم.ديث وفاحوا 

ال  على كل حال ولذا االعتناء بصحيح مسلم أسهل، يعني حينما يريد شخص شرح كتاب يقدم على البخاري وا 
موضٍع واحد، لكن أنت سلم؛ ألنه يجمع األفكار مسلم، جامع لك جميع روايات الحديث في على مسلم؟ على م

ترجم به وتنظر ما  ،ن تتصور المواضع من الصحيحمن أجل أن تشرح حديثًا في صحيح البخاري تحتاج إلى أ
 لكي يكون الشرح متكامل.اإلمام على هذا الحديث 

ومع ذلك وسهولة شرح مسلم فإن  "واستروح الى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة الى صحيح البخاري"
مسلم بحاجة إلى شرٍح ح، وله القدح المعلى، وال زال مسلم أو صحيح و لصحيح البخاري النصيب األوفر من الشر 



ن كان فيها  ،موسع يستخرج درره وكنوزه وفوائده، جميع الشروح التي كتبت على مسلم إلى ا ن شبه الحواشي وا 
 خير إال أنها بالنسبة لشروح البخاري كالحواشي.

ال الفرع همختصر ، يقول ابن الحاجب في مختصره  هاه؟ ؟ياألصلي وا 
 ........طالب:

 ومختصر في األصول. ،له مختصر في الفروع
 ........طالب:

 .يش الالئق هنا؟ الفقهاء يذكرون مثل هذه األشياءإ
 طالب: في األصول.

"حذف بعم الخبر جائٌا عند األالثر اال في في األصول؛ ألن في كتب األصول مباحث متعلقة بالسنة، يقول: 
أو جاء استثناء بعده  ؟غايةالالخبر دون تصار على قإذا جاء خبر مغيا بغاية هل يجوز اال الغاية واالستثناء"

ما بعد الغاية خارج عما قبلها، وما بعد االستثناء خارج في الحكم عما بعده،  ؟هل تجوز روايته دون االستثناء
وعلينا  ،وقد حذفنا هذا من الخبر ؟الغاية مخصوصة والمستثنى مخصوص ؟فكيف نعرف أن المغيا مخصوص

أو  ،دت أن تستدل بحديث فال يجوز لك أن تسوقه إال بجميع ما يرتبط به من غايةاالعتماد في روايتها، إذا أر 
"أما اذا حذف الايادة أو وصٍف مؤثر، أما األوصاف غير المؤثرة يجوز اختصار الحديث،  ،أو شرط ،استثناء

ثيرًا، بل "كان مالك يفعل ذلك كويحذف ما شك فيه، كما  ،يقتصر على ما جزم به لالونه شك فيها فهذا سائغ"
انًا يسقط بعض روايته إذا وأحي ،له، وأحيانًا يرسأحيانًا يذكره بالغاً  صله"ان يقطع اسناد الحديث اذا شك في و ك

ذا  "وقال مجاهد: انقص الحديث وال تاد فيه"صله، شك في و  انقص الحديث؛ ألنك إذا نقصت أتيت بالمتيقن، وا 
  المستعان.فتحملت تبعته، وهللافيه زدت أثبت شيئًا مشكوكًا 

 ........طالب:
 وأ ،ا ية معناه: اقرأ ا ية :ا ية، لماذا؟ ألنك إذا قلت :فال يلزمك أن تقول ،إذا ذكرت كل ما تحتاجه من ا ية

، أو ا يات إن كان : ا يةلو قكان ما تركته مما يحتاجه القارئ توهو ليس بحاجة إليها، لكن إذا  ،أكمل ا ية
 .، نعموضوعهناك آيات ترتبط بالم

 شرح: فرع  آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفًا بالعربية:
فرٌ  آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفًا بالعربية، قال األصمعي: أخشى عليه اذا لم يعرف العربية أن 

صلى -النبي  فإن ))من كذب علي  متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار((: -صلى هللا عليه وسلم-يدخل في قوله 
 وهللا الموفف. ،ه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطينلحن، وأما التصحيف فدواؤ لم يكن ي -هللا عليه وسلم

وأما اذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكٌي عن األوااعي وابن المبارك 
ن سخبرة أنهما قاال: يرويه كما سمعه من والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمرو  عبد هللا ب

 : وهذا  لٌو في مذهب اتبا  اللفظ.الشيخ ملحونًا، قال ابن الصَلح
وعن القاضي عيام: ان الذي استمر عليه عمل أالثر األشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت اليهم، وال 

ومن  ير أن يجيء  ،خَلف التَلوةيغيروها في كتبهم، حتى في أحرف  من القرآن استمرت الرواية فيها على 



ذلك بالشواذ، كما وقع في الصحيحين والموطر، لالن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السما  وفي 
صَلحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الالناني الوقشي  الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الالتب وا 

وكذلك  يره ممن سلك مسلاله، قال: واألولى سد  ،شياء من ذلكلالثرة مطالعته وافتنانه، قال: وقد  لم في أ
وعن عبد هللا بن  يحسن، وينبه على ذلك عند السما ، باب التغيير واإلصَلح؛ لئَل يجسر على ذلك من ال

 ويسكت عن الخفي السهل. ،أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش -رحمه هللا-أحمد بن حنبل 
حديث ملحونًا عن الشيخ ترك روايته عنه؛ ألنه ان تبعه في ذلك فإن النبي قلُت: ومن الناس من اذا سمع ال

ن رواه عنه علىلم يك -صلى هللا عليه وسلم-  الصواب فلم يسمعه منه كذلك. ن يلحن في كَلمه، وا 
ال وال أهل التفسير و  ،هذا الفرع مهم  جدًا بالنسبة لمن يطلب العلوم الشرعية كلها، وال يختص هذا بأهل الحديث

أهل الفقه والعقائد وغيرها، ال بد لطالب العلم الشرعي من العناية بالعربية؛ ألن القرآن بلساٍن عربي مبين، 
ذا كان اللحن ال  ،عربي -عليه الصالة والسالم-والرسول  وكالمه عربي، والذي ال يحسن العربية يتعثر غالبًا، وا 

يل المعنى فاللحن في القراءة يبطل الصالة، هذا يجعلنا سيما إذا كان يحيل المعنى يبطل الصالة، إذا كان يح
نعتني بالعربية، إذا كان يحيل المعنى يغير الحكم الشرعي، وذكرنا له فيما تقدم أمثلة، فعلى طالب العلم أن 

 ممن عرف بذلك. ،في العربية على من يفتح مغاليقها له -بل كتب-وأن يهتم به، وأن يقرأ كتاب  ،يعتني بهذا
ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفًا بالعربية، قال األصمعي: أخشى أن يكون اذا لم يعرف العربية أن " يقول:

عليه -فإن النبي  ))من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار((: -عليه الصَلة والسَلم-يدخل في قوله 
خل في الحديث أو ال يدخل؟ هو خطأ لكن لو قال: "إنما األعماَل بالنيات" يد لم يكن يلحن" -الصَلة والسَلم
إذا  ..،يعني قد ،: "إنما األعماَل بالنيات"؟ إذًا كذبت عليه، نعم هو كذب-عليه الصالة والسالم-هل قال النبي 

 أو إذا كان مع الجهل يعذر لكنه كذب؛ ألنه خالف الواقع، ولذا قال األصمعي ما قال. ،كان ال يحيل المعنى
أو متون مناسبة؛ ألن علم العربية له  ،متٍن مناسب في العربية، العربية بكافة فروعها اءةبقر عالج هذا الفرع 

متن  ،..من كما هو معروف، النحو والصرف واالشتقاق والبيان والبديع والمعاني والوضع وغيرها ،فروع عشرة
 فقه اللغة، المقصود أنها فروع  عشرة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. ،اللغة

زيادة الحروف ونقصها، الدواء الناجح لذلك أن  ،تغيير النقد ،تغيير الشكل ،لتصحيف والتحريف في األلفاظا
يتلقى من أفواه الشيوخ الضابطين؛ ألن من يروي من كتابه ال يؤمن عليه الخطأ؛ ألن هناك ألفاظ صورتها 

إذا لحن من أفواه المشايخ الضابطين،  علمفيها يختلف، فدواء ذلك وعالجه أن يتلقى هذا ال النطقلكن  ،واحدة
الشيخ فما موقف الطالب؟ إذا لحن الشيخ فما موقف الطالب؟ هل يصوب ويروي لغيره الصواب أو يروي على 
الخطأ؟ لحن الشيخ لحنًا ال وجه له في العربية، ماذا يصنع الطالب؟ قالوا: يروي على الصواب، ومع ذلكم ال بد 

ع فيه الشيخ في الحاشية؛ لئال يكون له وجه في العربية، أو يكون هو الصحيح في أن يبين هذا اللحن الذي وق
 .كتاب أو هجمت على الرواية وصححتالرواية، وأنت سارعت وبادرت وهجمت على ال

"وهو محكٌي عن األوااعي وابن المبارك والجمهور وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر بن أبي سخبرة 
يروي كما سمع من الشيخ لحن، وينبه على الصواب في  سمعه من الشيوخ ملحونًا" أنهما قاال: يرويه كما

درت بايكون له وجه صواب وأنت هجمت وسارعت و يمكن الحاشية، ال شك أن مثل هذا أسلم، لكن ما تدري 



 وما أهمله راجح، وهذا يتبين كثيراً  ،بالتصحيح، وكم من شخص هجم على الكتب وصحح وخطأ وما أثبته مرجوح
مقابلة النسخ تجد المحقق يقول: في األصل كذا، أو ثبت ما أثبته في نسخة  في الكتب التي ادعي تحقيقها، بعد

واللفظ الراجح وضعه في  ،أو في النسخ كذا، اجتهد فوضع اللفظ المرجوح في الصلب ،وفي األصل كذا ،كذا
ال فاألصل أن يعتمد أوثق النسخ أصل ،الحاشية ويثبت جميع ما فيها، ويثبت فروق النسخ  ،هذا من تصرفه، وا 

 في الحاشية.
وعبد هللا بن سخبرة  و... ألنه معروف مذهب ابن سيرين "قال ابن الصَلح: وهذا  لٌو في مذهب اتبا  اللفظ"

"وهذا  لٌو في مذهب اتبا  اللفظ، وعن القاضي عيام: أن الذي استمر عليه أالثر منع الرواية بالمعنى، 
كما ذكرنا هذا أحوط؛ لئال يتصرفوا في الرواية، فيأتي بعدهم من  وا الرواية كما وصلت اليهم"األشياخ أن ينقل

هذا الهجوم على ألن يبين له وجه آخر فيتصرف، ثم يأتي ثالث وهكذا، ثم يحصل المسخ التام للكتب،  ،يتصرف
 الكبيرة. هذه الكتب بالتغيير والتبديل على غير مراد مؤلفيها يوقع في مثل هذه األوهام

يمر آيات في صحيح البخاري  "حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خَلف التَلوة"يقول: 
"من  ير أن يجيء ذلك في وآيات في موطأ مالك وغيره جاءت على غير التالوة المعروفة المتداولة بين الناس، 

لالن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند "و الروايات مروية، كما وقع في الصحيح من الموطأ،  الشواذ"
ن الصواب كذا، أو القراءة المعتمدة عندنا كذا، في بلدنا القراءة كذا؛ : إفي الحاشية يقول السما  في الحواشي"

ثم إذا قرأ في تفسير من التفاسير لفظة على غير ما اعتاده من  ،ألن بعض الناس اعتادوا على قراءة واحدة
ن كانت هذه القراءة معتمدة عند المفسر؛ لكونه يروي االقراءة هجم علي لقرآن على قراءة غير ها وصححها، وا 
 من السبع مثاًل، وهذا من شؤم التصرف في كتب ا خرين. دهاتمالقراءة التي اع

صَلحها" بعض الناس يجزم، نعم هناك من الناس من هو أهل ومع ذلكم  "ومنهم من جسر على تغيير الالتب وا 
 "منهم أبو الوليد هشام بن عبد الملك الوقشي لالثرة مطالعته وافتنانه" ؟الخطأ، من يعرا من الخطأيقع منه 

 ومعرفٍة تامة، ومع ذلكم وقع فيما وقع فيه. ،وصاحب اطالع واسع ،صاحب فنون وعلوم
ممن يهجم على الكتب ويصحح، قال:  "وقد  لم في أشياء من ذلك، وكذلك  يره ممن سلك مسلاله"قال: 

يقرأ  وينبه على ذلك عند السما " ،ر على ذلك من ال يحسنجسواألولى سد باب التغيير واإلصَلح؛ لئَل ي"
 الصواب كذا. :الخطأ ويصحح ويقول

الذي ليس له محمل  ،اللي ما له تأويل "وعن عبد هللا بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش"
 ومن الناس من اذا سمع الحديث ملحونًا عن شيخ ترك روايته""ويسكت عن الخفي السهل، قلُت: صحيح، 

ن صححه له به؛ ألنه إن تركه على الخطأ م حديث فيه لحن يتركه ال حاجة هجم عليه وصححه و شكل، وا 
ن رواه عنه على -عليه الصَلة والسَلم-"ألنه ان تبعه في ذلك فالنبي مشكل؛  الصواب فلم  لم يكن يلحن، وا 

أو يخطئ في  ،-عليه الصالة والسالم-فال بد أن يخطئ في حق النبي  من شيخه هذا، معس ما يسمعه كذلك"
 .، نعمحق الشيخ الذي روَّاه الحديث

ذا سقم من السند أو المتن ما هو معلوٌم فَل برس بإلحاقه، وكذلك اذا اندرس بعم الالتاب فَل برس  فرٌ : وا 
{َوّللا ُ }بتجديده على الصواب، وقد قال هللا تعالى:  َن اْلُمْصلِّحِّ َد مِّ  .ة[( سورة البقر 442)]  َيْعَلُم اْلُمْفسِّ



ذا سقم من السند أو المتن ما هو معلوٌم فَل برس بإلحاقه": -رحمه هللا-يقول  ذا سقط كلمة وأنت تنسخ إ "وا 
"وكذلك أو متن حديث، فإنه ال بأس بإلحاقه إذا كانت معلومة محفوظة عند من ألحقها،  ،نسبة راوٍ من المتن في 

وكتابة ما يغلب على الظن أنه  ،د حينئٍذ ال بأس بتجديدهتمزقت أطرافه، أو قصه المجل   اذا اندرس بعم الالتاب"
 ،صواب، لكن إن تيسر له نسخة أخرا يرجع إليها فهو األصل، إن لم يتيسر له ذلك يجتهد في ربط الكالم

{}يقول:  -انه وتعالىسبح-ويبين أنه هو الذي ألحق هذه الكلمات الساقطة، وهللا  َن اْلُمْصلِّحِّ َد مِّ  َوّللا ُ َيْعَلُم اْلُمْفسِّ
وّ ز صنيعه على أن يبين أنه هو الذي ألحق  [( سورة البقرة442)] ألن هذا نيته اإلصالح ما نيته اإلفساد، ولذا ج 

 .، نعمهذه األشياء الساقطة
ذا روى الحديث عن شيخين فرالثر وبين ألفا هم تباي ٌن فإذا ركب السيا، من الجميع كما فعل فرٌ  آخر: وا 

-ارضي هللا تعالى عنه-الاهري في حديث اإلفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة و يرهما عن عائشة 
فإن األئمة  ،فدخل حديث بعضهم في بعم، وساقه بتمامه فهذا سائغٌ  ،، وقال: كٌل حدثني طائفًة من الحديث
كتبهم الصحاح و يرها، وللراوي أن يبين كل  واحدة  منها عن األخرى،  قد تلقوه عنه بالقبول، وخرجوه في
نباء، وهذا مما يعنى به مسلٌم  ،ويذكر ما فيها من ايادة ونقصان خبار  وا  تعالى في  -رحمه هللا-وتحديث  وا 

 ،األحايين وال يلتفت اليه، وربما تعاطاه في بعم ،صحيحه ويبالغ فيه، وأما البخاري فَل يعرو  البًا على ذلك
 وهو نادر. ،وهللا أعلم
أن يكون  :وكان بين ألفاظ هؤالء الشيوخ تباين فالمسألة ال تخلو "اذا روى الحديث عن شيخين فرالثر"يقول: 

اقًا مسأو فيهم الثقات والضعفاء، فإن كانوا ثقات فال إشكال في جمعهم وسياق خبرهم  ،هؤالء الشيوخ كلهم ثقات
من رواية  ،ري في حديث اإلفك؛ ألنه إن كانت هذه الجملة من رواية سعيد وعروةواحدًا، كما حصل من الزه
ن كان  ،أو من رواية غيرهما من الثقات ،سعيد أو من رواية عروة فاألمر متردد بين ثقتين وال إشكال حينئٍذ، وا 

، إذا قلت: حدثني فيهم الثقة والضعيف فال بد من فصل ما يرويه الضعيف عما يرويه الثقة؛ لئال يلتبس األمر
فالن وفالن وبعضه عن فالن الثقة وبعضه عن فالن الضعيف ال بد أن تميز؛ لئال تنسب هذا ما رواه الضعيف 

أو يتردد في رواية ما رواه  ،أو فيثبت ما ليس بثابت ،فيحصل اللبس على القارئ فيثبت الخبر ،إلى ذلك الثقة
وكالهما قبيح، ال شك أن رد الثابت  ،-عليه الصالة والسالم-بي فيكون فعلك سببًا في رد ما ثبت عن الن ،الثقة
ثبات غير الثابت أيضًا شنيع. ،قبيح  وا 

ن كان أدرج بعض ألفاظ  "فإن األئمة قد تلقوه عنه بالقبول" يعني تلقوا حديث اإلفك عن الزهري بالقبول، وا 
و يرها، وللراوي أن يبين كل واحدة  "وخرجوه في كتبهم الصحاح الرواة في بعض، لماذا؟ ألنهم كلهم ثقات، 

هذا هو األحوط أن يبين  ،ال شك أن هذا هو األحوط منها عن األخرى، ويذكر ما فيها من ايادة ونقصان"
رواية سعيد ورواية غيرهما، ولو كانوا ثقات ال شك أن هذا هو األحوط، لكن إذا جمعهم فاألمر ين بويرواية عروة 
نباء" ،"ويذكر ما فيها من ايادة ونقصانوهم كلهم ثقات،  ،ال يعدوهم خبار  وا  حتى يبين ما بين صيغ  وتحديث  وا 

أنبأنا إلى آخره، وهذه الفروق يعتني  :وقال ذاك ،أخبرنا :حدثنا، وقال ذاك :األداء من فروق، يذكر أن هذا يقول
 :األول وفالن قال قول: حدثنا فالن وفالنويميز بعضها عن بعض بدقة، في ،-تعالى رحمه هللا-بها مسلم 

"وأما البخاري فإنه ال يعرو حدثنا، يبين أيضًا في ألفاظ المتون فروق الروايات بالحرف،  :وقال ا خران ،أخبرنا



ألن المسألة مفترضة في مجموعة من الثقات، سواًء رووه بهذا اللفظ أو بذاك فاألمر ال يعدوهم،  على ذلك"
 .، نعملبعض األحايين ربما لكنه قلي..... ربما

وهذا محكٌي عن أحمد بن حنبل وجمهور  ،فرٌ : وتجوا الايادة في نسب الراوي اذا بين أن الايادة من عنده
 وهللا أعلم. ،المحدثين

 وهللا أعلم. ،نقف يا شباب على هذا الفرعانتهى الوقت؟ نواصل القراءة؟ 
 أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (12للحافظ ابن كثير ) شرح كتاب اختصار علوم الحديث

 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 الزيادة في نسب الراوي: 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 و فر هللا له ولنا ولشيخنا والسامعين: -تعالى حمه هللار -قال اإلمام الحافظ ابن كثير  

وهذا محكٌي عن أحمد بن حنبل وجمهور  ،فرٌ : وتجوا الايادة في نسب الراوي اذا بين أن الايادة من عنده
 وهللا أعلم. ،المحدثين

محدث فال أما في نسب شيخ ال في نسب الراوي" -في نسب الشيخ- "تجوا الايادة: -تعالى رحمه هللا-يقول 
إلى آخره الفالني، ال يحتاج إلى بيان؛ ألنه هو  ثنا فالن بن فالن بن فالنحد :يحتاج إلى بيان، له أن يقول

وي له.. فالكالم منسوب  إليه، لكن إذا زادالذي يحكي  ا ن اإلمام  ،في نسب شيخ شيخه أو من فوقه على ما ر 
حدثنا محمد بن بشار  :، لكن هل له أن يزيد على قولهالبخاري له أن يزيد في نسب شيخه محمد بن بشار مثالً 

غندر محمد بن جعفر، له أن يزيد  :غ ندر هل له أن يقولحدثنا هذا له أن يزيد ما شاء، لكن بعد ذلك إذا قال: 
ن كان األمر سهل،  ،حدثنا غندر، فاإلمام البخاري ليس له أن يزيد :على أن يبين؛ ألن محمد بن بشار قال له وا 

حمد بن جعفر هذا من دقة أهل الحديث، فال بد أن يبين بأن يقول: هو محمد بن جعفر، أو يقول: يعني م لكن
بين أن هذه الزيادة من عنده، وكذا في نسب شيخ شيخ الشيخ وهكذا إلى آخر اإلسناد،  (هووهكذا، فإذا جاء بر)

ميد عن أنس، فجاء فقال: أنس يعني ابن مالك أو هو   ابن مالك ال بأس.مثاًل لو قال: ح 
"وتجوا الايادة في نسب الراوي اذا بين أن الايادة من عنده، وهذا : -تعالى رحمه هللا-وهنا يقول الحافظ 

لكن  ،لكن إن زاد من غير بيان األمر سهل، ما عدا الواقع محكٌي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين"
وال سيما في صيغ األداء، وفي أنساب الشيوخ ينبغي أيضًا  ،روّ ي له من ألفاظ الشيوخما األولى أن يقتصر على 

ذا أراد أن يزيد من أجل البيان فال بد أن يقول: هو   أو يعني ابن فالن. ،فالنابن أن يقتصر على ما روّ ي له، وا 
ن أخبرنا فَلن، ومنهم م :قال ،أخبرنا فَلن :قال ؟فرٌ : جرت عادُة المحدثين اذا قرؤوا يقولون: أخبرك فَلن

وهو سائغ عند األالثرين، وما كان من األحاديث بإسناد  واحد كنسخة عبد الراا، عن  (،قال)يحذف لف ة 
رضي -ومحمد بن عمرو  عن أبي سلمة عن أبي هريرة  ،-رضي هللا عنه-معمر  عن همام عن أبي هريرة 

رضي -أبيه عن جده ، وبها بن حكيم عن -رضي هللا عنه-، وعمروِّ بن شعيب عن أبيه عن جده -هللا عنه
ونحو ذلك، فله اعادة اإلسناد عند كل حديث، وله أن يذكر اإلسناد عند أول حديث منها، ثم يقول:  -هللا عنه

وله أن  ،قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه -صلى هللا عليه وسلم-به أن رسول هللا ووباإلسناد أو 
 يذكر عند كل حديث اإلسناد.



وهللا أعلم، وأما اذا قدم ذكر المتن على اإلسناد كما اذا قال: قال  ،ذا قريٌب سهل يسيرقلُت: واألمر في ه
كذا وكذا، ثم قال: أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم اإلسناد أواًل  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 وهللا أعلم. ،دي جواا ذلكويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خَلٌف ذكره الخطيب وابن الصَلح، واألشبه عن
فوت  فيتصل له لخبر؛ ألن من الناس من يسمع من أثنائه بولهذا يعيد محدثو اماننا اسناد الشيخ بعد فراغ ا

 وهللا أعلم. ،سماُ  ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديمِّ اسناده وترخيره
يعني إذا قرؤوا على من يروي الحديث  ن: أخبرك فَلن""جرت عاد المحدثين اذا قرؤوا يقولو: -رحمه هللا-يقول 

نعم؟ إذا قرأ الحديث  :أخبرنا فالن، وفي النهاية هل يقول :قال ،أخبرك فالن :بإسناده يخاطبونه بهذا، يقولون 
نعم؛ ألن أخبرك فالن سؤال، يعني هل  :نعم؟ جمهور المحدثين على أنه ال يلزم أن يقول المحدث :يلزم أن يقول

أخبرنا فالن  :نعم، أخبرك فالن قال :نعم؟ الظاهرية يقولون: ال بد أن يقول :فالن؟ هل يلزمه أن يقول أخبرك
 اإلقرار، والفرع مسوق لبيان قال، نعم، ال بد أن يقر، لكن الجمهور جروا على أنه ال يلزم :إلى آخره يقول الشيخ

كنهم ينطقون بها، ل ،في الخطو  ،محذوفة في الكتب (قال)أخبرنا فالن، ولفظ  :أخبرنا فالن قال :أخبرك فالن قال
حدثنا سفيان إلى آخره، ومنهم من يقول: حذفها  :نه ال بد من اإلتيان بها، حدثنا الحميدي قالمنهم من يقول: إ
 ،وفي النطق منهم من يلزم من اإلتيان بها ،إذًا ال يلزم اإلتيان بها، والحذف في الخط كثير ،ال يوقع في لبس

 ما دام أنه ال يوقع في لبس فاألمر يسير. :من يقولومنهم 
وتشتمل على جمل  ،سخ التي تروا بإسناٍد واحدالصحف والن   "وهو سائٌغ عند األالثرين ال سيما في الخم"قال: 

-كصحيفة همام ابن منبه، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: هذا ما حدثنا به رسول هللا 
ثم سرد جماًل تبلغ أكثر من ثالثين ومائة،  م القيامة((ا خرون السابقون يو  ))نحنقال:  -سلمصلى هللا عليه و 

 ،وهي موجودة في صحيفة مستقلة محققة ،كل جملة منها تصلح حديثًا منفردًا، سيقت مساقًا واحدًا في المسند
ث الصحابي الواحد في مكاٍن وهي صحيحة، سيقت مساقًا واحدًا في المسند لماذا؟ ألنها في مسند يجمع أحادي

 وهذا موضعها في مسند أبي هريرة. ،واحد، فسيقت مساقًا واحداً 
، ومسلم كذلك، ويأتي في كل موضٍع منها بجملة تناسب المقام ،يقطع هذه الصحيفة -تعالى رحمه هللا-البخاري 
فطريقة اإلمام البخاري يذكر  بل قطعوها في األبواب، ولكٍل منهما طريقته، ،الصحيفة مساقًا واحداً  ما ساقوا

: -صلى هللا عليه وسلم-بعد أن يذكر اإلسناد يقول: قال رسول هللا  ))نحن ا خرون السابقون((الجملة األولى: 
القطعة التي يحتاج إليها من الحديث  ،ثم يأتي بالجملة التي يحتاج إليها ))نحن ا خرون السابقون يوم القيامة((

 أو من الصحيفة.
صلى هللا -بعد أن يسوق اإلسناد عن همام عن أبي هريرة هذا ما حدثنا رسول هللا  -تعالى رحمه هللا-مسلم 

وتلك  ،فذكر أحاديث منها ثم يذكر الجملة التي يريدها، ولكٍل منهم طريقته، وهذه الطريقة مناسبة -عليه وسلم
 أيضًا.

هل  ،وفي آخره ،ثم احتاج في أثنائه مراراً  ،تابإذا ذكر اإلسناد في الموضع األول احتاج إلى جملة في أول الك
صلى هللا عليه -باإلسناد السابق عن أبي هريرة قال: هذا ما حدثنا رسول هللا  :يحتاج أن يكرر اإلسناد أو يقول



ومنهم من  ،منهم من يفعل هذا ؟إلى اإلسناد السابق ، يحتاج أن يذكر اإلسناد أو يحيلهوذكر أحاديث -وسلم
 األمر واسع، ما دام ذكر اإلسناد في أول موضع.و  ،يفعل هذا
 ........طالب:

ٍّ أن يلتبس عليه ال بد من البيان، وهنا يقول:  "وما كان من األحاديث بإسناد  على كل حال إذا خشي من أحٍد
واحد كنسخة عبد الراا، عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو  عن أبي سلمة عن أبي هريرة، 

ن شعيب عن أبيه عن جده، وبها بن حكيم عن أبيه عن جده، و ير ذلك فله اعادة اإلسناد عند كل وعمرو ب
يعني يشير إلى أنه تقدم ذكر اإلسناد،  حديث، وله أن يذكر اإلسناد عند أول حديث  منها ثم يقول: وباإلسناد"

ويه كما سمعه، وله أن يذكر عند ثم له أو ير  ،قال: كذا وكذا -صلى هللا عليه وسلم-"أو وبه الى رسول هللا 
له أن يرويه ويحيله على اإلسناد السابق، وله أيضًا أن يذكر اإلسناد في كل قطعة يحتاج  كل حديث  اإلسناد"

 إليها.
أو يذكره في  ؟إذا روا كتاب كامل بإسناٍد واحد هل يلزمه أن يذكر إسناده إلى صاحب الكتاب في كل حديث

وبه الشراح يكتفون بذكر األسانيد في موضٍع واحد، وبقية األحاديث: وبه إلى  ؟ا بعدويحيل إليه فيم ،أول موضع
"واألمر في : -تعالى رحمه هللا-اإلمام البخاري قال: حدثنا إلى آخره، وهذا األمر فيه سهل، ولذا يقول الحافظ 

 إليه. وضع األول ثم أحاليه، ذكره في المأو أحال إل ،سواًء ذكر اإلسناد في كل موضع هذا قريٌب سهل يسير"
كذا وكذا، ثم قال: أخبرنا  -صلى هللا عليه وسلم-"وأما اذا قدم المتن على اإلسناد كما اذا قال: قال رسول هللا 

 : حدثنا سفيان..، نعم؟األصل تقديم اإلسناد على المتن، يقول اإلمام البخاري: حدثنا الحميدي قال به"
 ........طالب:
عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر فيان عن محمد بن إبراهيم التيمي، نعم، حدثنا س :قال حدثنا الحميديهاه؟ 

 ، نعم؟-رضي هللا عنه-بن الخطاب 
 ........طالب:

 نعم.، يحيى بن سعيد ،يحيى بن سعيد ،محمد بن سعيد..
مد بن إبراهيم حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد األنصاري عن مح :قال اإلمام البخاري: حدثنا الحميدي قال
))إنما : -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر 

نما لكل امرٍئ ما نوا(( ،األعمال بالنيات فهل لمنسان أن ينقل هذا الحديث من البخاري ويقول: قال رسول  وا 
حدثنا سفيان إلى آخره، فيقدم المتن على اإلسناد خالفًا على  :حدثنا به الحميدي قال -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ما لم يعرف من اصطالح المؤلف  ،القاعدة خالف األصل؟ له ذلك، فال فرق بين أن يذكر اإلسناد قبل أو بعد
أنه ال يؤخر اإلسناد إال لعلة كابن خزيمة، ابن خزيمة ال يقدم المتن على اإلسناد فيؤخر اإلسناد إال إذا كان 
الحديث فيه مقال، وعلى هذا ويقول: قد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير الوجه الذي ساقه عليه بأنه 
ليس منه في حل، فأنت إذا سمعت الحديث منسوب إلى ابن خزيمة وقدم فيه اإلسناد عرفَت أنه ليس فيه مقال؛ 

 ، ثم عقب باإلسناد عرفَت أن فيه مقاالً ة وعادة ابن خزيمة، لكن إذا سيق المتن أوالً يمألنك تعرف منهج ابن خز 
 هذه طريقة ابن خزيمة، ومن عداه األمر فيه سهل؛ ألنه صرح بذلك.



 ........طالب:
 أي الكتب؟

 ........طالب:
 .، نعم، وشرطه في التوحيد شرطه في الصحيح.......ابن خزيمة هذا في الصحيح

 ........طالب:
 يختلف.شرطه في التوحيد ما شرطه في الصحيح 

 ........طالب:
 ولو من وجهة نظره. ،إيه عرفنا أن فيه علة، إذا جاء باإلسناد بعد المتن عرفنا أن في الحديث مقال

يعني  "فهل للراوي عنه أن يقدم اإلسناد أواًل ويتبعه بذكر المتن؟ فيه خَلٌف ذكره الخطيب وابن الصَلح"يقول: 
ن ثم ذكر اإلسناد هل له أن يقدم اإلسناد على القاعدة المطردة المسألة عكسية، يعني إذا روا عن شيخه المت

 ؟يعني لو افترضنا أنك رويت حديث من صحيح ابن خزيمة المتن مقدم، فهل لك أن تقدم اإلسناد ؟على الجادة
ال ليس لك، وقفت على حديث المتن فيه مقدم في صحيح ابن حبان مثاًل، هل لك أن تقدم اإلسناد؟ األمر فيه 

 سعة.
يذكرونه  "واألشبه عندي جواا ذلك، وهللا أعلم، ولهذا يعيد محدثو اماننا اسناد الشيخ بعد فراغ الخبر"يقول: 

يعني يفوته ذكر  ،في األول ثم في األخير؛ ألنه عندهم ال فرق، لماذا؟ ألن من الشيخ من يسمع في أثنائه بفوتٍ 
فيذكر اإلسناد في األول وفي ا خر، وما دام جاز  ،خفيتصل سماع ذلك من الشي ،يفوته سماع اإلسناد ،اإلسناد

وله روايته عنه كما يشاء من تقديم اسناده وترخيره، وهللا "ذكره في األول وفي ا خر فيجوز في أحدهما، 
 أعلم".
 سم.

 فهل ،وهو ضابٌم محرر ،أو نحوه ،مثله :فرٌ : اذا روى حديثًا بسنده ثم أتبعه بإسناد  له آخر وقال في آخره
يجوا روايته لفظ الحديث األول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: ال، وقال الثوري: نعم، حكاه عنهما وكيع، وقال 

وال يجوا في نحوه، قال الخطيب: اذا قيل بالرواية على المعنى فَل  ،مثله :يحيى بن معين: يجوا في قوله
  أعلم.وهللا ،قول ابن معين مثله أو نحوه، ومع هذا أختارُ  :فر، بين قوله

كما جرت  ،أما اذا أورد السند وذكر بعم الحديث ثم قال: الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو الى آخره
به عادة كثير  من الرواة فهل للسامع أن يسو، الحديث بتمامه على هذا اإلسناد؟ رخص في ذلك بعضهم 

صولي، وسرل أبو بكر  البرقاني شيخه أبا ومنع منه آخرون منهم األستاذ أبو اسحا، اإلسفراييني الفقيه األ
 والبيان أولى. ،بكر  اإلسماعيلي عن ذلك، وقال: ان كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فررجو أن يجوا ذلك

ذا جوانا ذلك فالتحقيف أنه يكون بطريفِّ اإلجااة األاليدة القوية، قلُت أنا: وينبغي أن  قال ابن الصَلح: قلُت: وا 
ن كان قد سمع الحديث المشار اليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في  يره فتجوا ل فيقال: ايفص  

 وهللا أعلم. ،وتحقف سماعه ،الرواية وتالون اإلشارة الى شيء قد سلف بيانه



يعني مثل ما يصنع اإلمام مسلم كثيرًا يسوق األحاديث من طرق كثيرة، فيسوق اللفظ في  "اذا روى حديثًا بسنده"
"فإذا روى الحديث بسنده ثم أتبعه ويحيل في البعض ا خر، ويذكر ما بين الروايات من فروق،  ،ابعضه

وهو  ،نحوه :أو قال ،روا الحديث بالسند والمتن، ثم قال: وحدثنا به فالن عن فالن عن فالن مثله بإسناد  آخر"
بينها من الفروق، فإذا وقفَت في ضابط  محرر، يعني مثل مسلم ضابط محرر يعتني بألفاظ الشيوخ، ويبين ما 

 ،بلفظه؛ ألن المثل تعني اللفظ :أو قال ،مثله :صحيح مسلم على حديٍث ذكر لفظه ثم ذكر إسناد الثاني وقال
والنحو يعني المعنى، فإذا قال: مثله فهل يجوز لك أن تروي الحديث باإلسناد الثاني الذي أحيل به على اللفظ 

ي سيق إسناده أواًل وأحيل على اللفظ بإسناٍد ثاني، فهل لك أن تروي اللفظ األول األول؟ تروي لفظ الحديث الذ
لك ذلك أو ليس  ،ألن مسلمًا قال: بمثله أو مثله أو بلفظه، افترض أنه قال: بلفظه ؟وتركب عليه اإلسناد الثاني

نعم، ويسوي الثوري  :قولال، وهو معروف  بالشدة واالحتياط، والثوري ي :سمَّح، شعبة يقولتلك ذلك؟ منهم من 
ونحوه تعني المعنى مع االختالف اليسير في  ،مع أن بينهما فرق؛ ألن مثله تعني اللفظ ،بين مثله ونحوه

 األلفاظ.
مثله أو  :يحيى بن معين يجوز في مثله وال يجوز في نحوه، وكل  هذا جاٍر على جواز الرواية بالمعنى إذا قيل

نضمن أن األلفاظ المذكورة بالطريق الثاني هي األلفاظ المذكورة في الطريق األول؛ نحوه ال  :نحوه، إذا قيل :قيل
نفترض أننا رويناه  ،األمر سهل :ألن نحوه تعني معناه، وعلى جواز الرواية بالمعنى الخطب سهل، أقول

مثل هذه األمور، وهذا يقوي قول الثوري، لكن ال شك أن االحتياط ينبغي أن يسلك في  ،بالمعنى، فال فرق حينئذٍ 
أو إلمامة في هؤالء الرواة دون أولئك فإنك تذكر اإلسناد  ،فإذا أردت المتن وأردت اإلسناد الثاني لعلو مثالً 

 هذا هو االحتياط في الرواية. ،بنحو حديٍث قبله لفظه كذا، أو بمثل حديٍث قبله لفظه كذا :وتقول ،كامالً 
أنه يجوز في مثله وال يجوز في نحوه، إذا أورد السند  ول ابن معين"ق "ومع هذا أختارُ يقول الحافظ ابن كثير: 

، وا يَة بالنصب الحديَث بالنصب :ا ية، أوالً  :الحديث، أو أورد بعض ا ية وقال :وذكر بعض الحديث ثم قال
بتمامه أو  "أو الحديث بفهي بالنص ،أو أكمل ا ية ،أو اقرأ ا ية، أو أكمل الحديث ،اقرأ الحديث :يعني أيضاً 

الحديث، فهل لك أن تسوق  :ساق طرف الحديث ثم قال بطوله أو الى آخره كما جرت به عادة كثير  من الرواة"
"فهل للسامع أن يسو، الحديث بتمامه أكمل الحديث،  :يعني ،الحديث :وقال لك أحالكالحديث بتمامه؟ ألنه 

من األئمة  نهم أبو اسحا، اإلسفراييني"م ،على هذا اإلسناد؟ رخص في ذلك بعضهم، ومنع منه آخرون 
وهو إمام من  ،الفقهاء األصوليين كما هو معروف، أبو بكر البلقاني سأل شيخه أبو بكر اإلسماعيلي عن ذلك

: من عرف -رحمه هللا-من أئمة الشأن، حتى قال الحافظ الذهبي  ، أبو بكر اإلسماعيلي إمامأئمة هذا الشأن
أن المتأخرين على يأٍس تام من لحاق المتقدمين، على كل حال البرقاني سأل حال هذا الرجل جزم يقينًا 
ان كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فررجو أن يجوا  -لفّص - ان كان الشيخ"اإلسماعيلي عن ذلك فقال: 

الشيخ،  عند التلميذ زيادة ليست عند ،الحتمال أن يكون عند الطالب ،يعني تكون معرفتهما بالحديث واحدة ذلك"
هنا أخصر مما شيٍخ آخر وفيه طول، والقدر الذي يرويه الشيخ  ،يكون هذا التلميذ يروي الحديث من طريق آخر

الحديث احتمال أن يأتي باللفظ الذي يحفظه عن غير هذا الشيخ،  :شيٍخ آخر، فإذا قيل لهيرويه هذا التلميذ عن 
فيقتصر على القدر  والبيان أولى" ،"فررجو أن يجوا ذلك فإذا كانت معرفتهما بالحديث واحدة فال بأس حينئٍذ،



الحديث يعني أكمل  :أو قال ،أو على روايتي ،الذي ذكره الشيخ، قال: وأحال بباقي الحديث على حفظي مثالً 
 الحديث وهذا تمامه، فذكر طرفًا من الحديث وتمامه كذا إلى آخره، البيان أولى.

ذا جوانا ألنه أذن له في  ذلك فالتحقيف أن يكون بطريف اإلجااة األاليدة القوية" "قال ابن الصَلح: قلُت: وا 
إتمام الحديث، أو برواية باقي الحديث عنه، أذن له برواية باقي الحديث عنه، واإلجازة هي اإلذن بالرواية، ومثل 

معين، فمثل هذه ومثل هذا اإلذن من أقوا أنواع اإلجازات؛ ألنها من معين إلى معين في حديٍث  ،هذه اإلجازة
 وتقدم الكالم في هذا. ،بجواز اإلجازة :اإلجازة تجوز من باب أولى عند من يقول

وينبغي أن يفصل فيقال: ان كان قد سمع الحديث المشار اليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو "قال: 
يعني أنت إذا كان الطالب  تحقف سماعه"و في  يره فتجوا الرواية، وتالون اإلشارة الى شيء قد سلف بيانه 

قد سمع الحديث من الشيخ في مجلٍس آخر أو في المجلس نفسه قبل ذلك، ويعرف لفظ الحديث الذي يرويه هذا 
والشيخ أحال على ما سمع منه سابقًا فال بأس حينئٍذ أن يكمل الحديث؛ ألننا أمنا مفسدة أن يكون في  ،الشيخ

 .، نعمبل رواه من طريق شيٍخ آخر ،يخ بعينهذهنه من متن الحديث ما لم يروه هذا الش
 ........طالب:
 نعم؟ يش فيه؟أستاذ إ
 ........طالب:

 ،الشيخ فالن أبداً  ،في مقام الشيخ، الشيخ ترا حادثة ما هي.. ،معروف أن األستاذ هو األصل عند أهل العلم
ألفاظ الجرح  نعم لو رجعت .،ترا ما هو. شيخ :إذا قالوانعم بل هي من ألفاظ التليين عند أهل الحديث، 

لكن العرف جرا على أن الشيخ هو من أهل العلم عند المتأخرين الشيخ، لكن في عرف المتقدمين  ،والتعديل..
 ال، اإلمام مسلم يقول للبخاري: يا أستاذ األستاذين، واألستاذ معروف عندهم كما هو معلوم.

 ........طالب:
 .، نعمذاعلى كل حال األعراف محكمة في مثل ه
 إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول:

ن جاات  ،فرٌ : ابدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، قال ابن الصَلح: ال اهر أنه ال يجوا ذلك وا 
يعني الختَلف معنييهما، ونقل عن عبد هللا بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان  ،الرواية بالمعنى

 ضرب على رسول وكتب النبي. -صلى هللا عليه وسلم-النبي فالتب المحدث رسول هللا  في الالتاب
فإن مذهبه الترخص في ذلك، قال صالح: سرلُت أبي عن ذلك فقال: أرجو  ،قال الخطيب: وهذا منه استحبابٌ 

أما أنتما فَل  أنه ال برس به، وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهاًا كانا يفعَلن ذلك بين يديه، فقال لهما:
 تفقهان أبدًا.

هل يجوز لمن  -صلى هللا عليه وسلم-إبدال لفظ الرسول بالنبي والعكس، فإذا قال الصحابي: قال رسول هللا 
أو العكس؟ ا ن النقل نقل الخبر عن ذاٍت واحدة متصفة  -عليه الصالة والسالم-النبي قال: ل و قأن يروا عنه 

عليه الصالة -أو قال نبي هللا  ،قال رسول هللا :األمر إذا قال الصحابيبوصفين نبوة ورسالة، فهل يختلف 
إلى ذاٍت واحدة ال تختلف، وال مانع من ذلك أصاًل هذا في السند، لكن  ينال يختلف؛ ألن مرد األمر  ؟-والسالم



العكس؟ ال  أو -عليه الصالة والسالم-لو جاء لفظ الرسول بمتن حديث هل يجوز لنا إبدال لفظ الرسول بالنبي 
شك أن لكٍل من الرسالة والنبوة معنًى يختص به، فالنبوة تختلف عن الرسالة على خالٍف بين أهل العلم في 
ن كان اللفظ مما ال يتعبد  الفرق بين الرسول والنبي، وعلى كل حال إذا كان اللفظ مما يتعبد به كاألذكار فال، وا 

 به فعلى القول بجواز الرواية بالمعنى ال بأس.
يم {لو افترضنا أنه جاء حديث سيق فيه  -على أساس أنه من لفظ النبي  [( سورة الحاقة04)] }اِّن ُه َلَقْوُل َرُسول  َكرِّ

، هذه الجملة وردت في متن حديث بغض النظر عن كونها في القرآن، هل نستطيع أن -عليه الصالة والسالم
ألن لها داللة تدل على أن هذا الرسول له  صودة نعم؛ألن لفظ الرسالة هنا مق نقول: "إنه لقول نبي كريم"؟

يدل على أن الرسول مبلغ عن غيره، ولذا ال يمكن الطعن هنا وهو الذي تكلم بهذا الكالم، فلفظ الرسول  ،لمرس  
في القرآن حينما أضيف إلى الرسول في الموضعين من القرآن، سواًء كان الرسول من البشر أو الرسول من 

 ثل هذا السياق جاء في متناذا؟ ألن الرسول األصل فيه أن يبلغ عن مرسله، لو افترضنا أن مالمالئكة، لم
قول نبي؟ النبي قد يجتهد ويقول من تلقاء نفسه، وهذا من  :هل يختلف المعنى فيما إذا قلنا ،حديث هل نقول..

 .-تعالى رحمه هللا-بن تيمية ادقائق الفروق التي نبه عليها شيخ اإلسالم 
كل حال إذا جاء في المتن متن الحديث الذي هو غير متعبد بلفظه كاألذكار فإنه حينئٍذ ال بأس عند  على

في حديث  ،جمهور أهل العلم الذين يقولون بجواز الرواية بالمعنى، أما إذا جاء في خبٍر متعبد بلفظه كاألذكار
فقال:  ،وطلب منه اإلعادة ،ديث النومح -عليه الصالة والسالم-حينما علمه النبي  ،النوم في حديث البراء

وحينئٍذ ال يجوز في مثل هذا النص إبدال لفظ  ))ال، قل: ونبيك الذي أرسلت(( قال: "ورسولك الذي أرسلت"
 الرسول بالنبي وال العكس، وهللا المستعان.

المحدث رسول  "نقل عن عبد هللا بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك فإذا كان في الالتاب النبي فالتبيقول: 
ال شك أن  "ه استحبابضرب على رسول هللا وكتب النبي، قال الخطيب: وهذا من -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

فقال:  ؟"فإن مذهبه الترخيص في ذلك، قال صالح: سرلت أبي عن ذلكهذا في باب اتباع اللفظ وهو أحوط، 
أو للرسول ال  -عليه الصالة والسالم-ل للنبي وينبغي أن نعرف أن هذا في إضافة القو  أرجو أنه ال برس به"

 فرق ينبغي أن يرخص فيه.
ال  وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهاًا كانا يفعَلن ذلك بين يديه فقال لهما: أما أنتما فَل تفقهان أبدًا""

ن أجازه الجمهور؛ ألن الذي  يجيز الراوية شك أن التزام اللفظ مع تيسره ومعرفته أولى من اقتحام المعنى وا 
وهو  ،الرواية باللفظ حالرواية بالمعنى صح حمن باب أولى، إن صحنعم  ؟بالمعنى ال يصحح الرواية باللفظ

تقان من الراوي، وأهل العلم الذين أجازوا الرواية بالمعنى يصرحون أنك إذا  أحوط، وهو يدل أيضًا على ضبط وا 
ا؟ ألنه ال يتعذر وال يتعسر عليك اإلتيان بلفظه، أما أن تنقل نقلت الحديث من كتاب ال بد أن تنقله بلفظه، لماذ

يعني ينتهي،  ،ثم األول الذي نقلت عنه رواه بالمعنى ،ثم ينقل عنك شخص بالمعنى ،من كتاب وترويه بالمعنى
 ينتهي الحديث.

  :الرواية في حال المذاكرة



وابن المبارك وأبي  الصَلح عن ابن مهدي؟ حكى ابن فرٌ : الرواية في حال المذاالرة هل يجوا الرواية بها
ارعة المنع من التحديث بها؛ لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان، قال ابن الصَلح: ولهذا امتنع جماعة 

حدثنا  :من أعَلم الحفا  من رواية ما يحف ونه اال من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل، قال: فإذا حدث بها فليقل
 وهللا أعلم. ،من التدليس يطلف ذلك فيقع في نو وال  ،لمذاالرةأو في ا ،فَلن مذاالرة

الرواية في حال المذاكرة يعني يجلس مجموعة من طالب العلم فيتذاكرون، ما تحفظ  ،المذاكرةفي حال الرواية 
في مذاكرة، التحديث غير مقصود، ويحصل في  ؟هل عندك دليل لهذه المسألة ؟ما تحفظ.. ؟في هذا الباب

أو ما أشبه ذلك، هذه يحصل  ،أو الحديث الفالني ،التساهل الكثير، أحفظ في هذه المسألة خبر فالن المذاكرة
وهو األولى واألحوط أن ال  ،التساهل فيها كثيرًا، وال تذكر األحاديث باأللفاظ، وحينئٍذ تورع بعضهم عن روايتها

ذلك ما يرد من األحكام على ألسنة أهل حدثني فالن مذاكرة، ونظير  :تساق مساق الرواية، بل يقول المحدث
بمعنى أنه لم يذكره على  ،ويمر على لسان الشيخ شيء ما احتاط له ،العلم في التقرير على كتاب أو شرح مسألة

ويحتاطون للفتاوا، ولذا ال بد أن  ،عنه كفتوا، يتساهلون في التقارير وفي التعاليق على الكتبينقل أساس أنه 
تتداول على هذا  ،ال على أساس أنه فتوا محررة ،ل عن الشيخ على أساس أنه تقريرينبه على أن هذا نق

 األساس.
 نعود إلى المذاكرة، نعم؟

 ........طالب:
نعم إيه، بس فرق بين أن يسأل الشيخ قصدًا عن هذه المسألة فيجيب بكالٍم محرر يلتزم بلوازمه، وبين أن تمر 

رح لمسألة أو شيء من هذا، فهم يفرقون بين التقرير والفتوا، كما المسألة عرضًا ضمن كالم على جملة أو ش
يهتم، ولذا كان بعضهم ال أن رواية الحديث تختلف، فالشيخ إذا أراد أن يروّ ي الحديث لطالبه عليه أن يحتاط و 

لى من الكتاب؛ ألن الحفظ خوان، أما في حال المذاكرة سهل أن تأتي بطرف الخبر وتحيل بباقيه ع يروي إال
 نباهة السامع.

فإذا رويت عن شخٍص سمعَت منه شيئًا في حال المذاكرة تقول: حدثني فالن مذاكرة، منهم من يرا أن اإلمام 
إال إذا كان الحديث مروي بطريق المذاكرة، لكن هذا ليس عليه دليل،  -من شيوخه-قال فالن  :البخاري ال يقول

قال فالن إال إذا كان قد روا الحديث في حال المذاكرة،  :غة قالمنهم من يطلق أن اإلمام البخاري ال يأتي بصي
ن ادعاه بعضهم، على كل حال سماع الخبر من الشيخ أو من الزميل أو المتحدث في  ،لكن ال دليل على ذلك وا 

حال المذاكرة غير سماعه في حال التحديث الذي ينبغي أن يحتاط له، ومثله ما ذكرنا ونظرنا به سماع الحكم 
 حال التقرير غير سماع الحكم في حال الفتوا المقصودة المحررة المضبوطة نعم. في

 ........طالب:
 وين؟
 ........طالب:

 نعم. ،محمولة على االتصال بالشرطين المعروفين (عن)مثل  (عن)مثل  انهإ (قال)هم قالوا: غاية ما يقال في 
 ........طالب:



 ثل هشام بن عمار معروف.التحديث م من شيوخه روا عنه بصيغةهاه؟ 
 ....................أمرررررررررررررررررا الررررررررررررررررررررذي
 عنعنرررررررررررررررررررررررٍة كخبرررررررررررررررررررررررر المعررررررررررررررررررررررررازف  

 

 لشررررررررررررررريخه عرررررررررررررررزا برررررررررررررررر)قال( فكرررررررررررررررذي 
 ال تصرررررررررررغ  البرررررررررررن حرررررررررررزٍم المخرررررررررررالف  

 

 ، نعم.هذا تقدم
سقا  اآلخر ثقًة كان أو ضعيفًا، وهذا صنيع مسلم  ذا كان الحديث عن اثنين جاا ذكر ثقة  منهما وا  رحمه -وا 

 وهللا أعلم. ،فَل يسقطه بل يذكره -رحمه هللا-في ابن لهيعة  البًا، وأما أحمد بن حنبل  -تعالى هللا
ال،  ،إذا كان الحديث عن اثنين جملة الحديث عن كل واحٍد منهما، ما يصير الحديث ملفق من رواية اثنين

من أن يسقط ابن لهيعة  الحديث كامل يرويه البخاري عن مالك، ويرويه البخاري أيضًا عن ابن لهيعة، ال مانع
؛ ألن ةهذا ليس من تدليس التسويو ويقتصر على مالك، هل فيه ضير أن ال يذكر ابن لهيعة؟ يسقط ابن لهيعة، 

وبين أن  ،بل هو مع ثقة، فرق بين أن يكون الضعيف بين ثقتين فيسقط الضعيف ،هذا الضعيف ليس بين ثقتين
عتمد على الثقة فال إشكال، اإلمام البخاري أسقط الضعيف وأ طبقة ثقة يكون مقرونًا بثقة يروي الحديث في 

روا الحديث من طريق مالك وابن لهيعة فأسقط ابن لهيعة، واإلمام مسلم يبهمه فيقول: حدثنا  ،وقد فعل ،يسقط
 فالن وآخر، ويقصد به ابن لهيعة.

وا الصحة، أما غيرهم كاإلمام على كل حال اإلمام البخاري ومسلم ال يذكران الضعفاء في كتبهم؛ ألنهم اشترط
فال  ،أحمد يسقط ابن لهيعة أو ال يسقطه؟ ال داعي إلسقاطه لماذا؟ ألنه روا عن من هو أقل من ابن لهيعة

التزمت فيه الصحة ونظافة األسانيد ينبغي أن يسقط  ،شترط فيه الصحةمانع من أن يذكر ابن لهيعة، أما كتاب ا  
أقل من شرطهم في المتابعات في الشواهد  -أعني البخاري ومسلم-ا عن أناس مثل ابن لهيعة فال يذكر، نعم روو 

 .، نعمالبخاري مقرونًا، وأخرج له مسلم مقرونًا هكذاله أخرجه  :ال بأس، ومع ذلكم يقال في كتب الرجال
 ........طالب:

ميه؛ ألنه ليس من شرط وآخر؛ ليبين أن الحديث عنده من أكثر من طريق، لكنه ال يس :عن ثقة، يقول هذا الثقة
 .منه الكتاب، البخاري يسقطه ويرتاح

 شرح: النوع السابع والعشرون: في آداب المحدث: 
 :سماه في ذلك كتاباً  -رحمه هللا-وقد ألف الخطيب البغدادي  السابع والعشرون: في آداب المحدث:النو  

 ألنوا  المذكورة.وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون ا (والسامعالراوي الجامع آلداب )
اال بعد استالمال خمسين سنة, وقال  يره أربعين للتحديث ال يتصدى ينبغي للشيخ أ :قال ابن خَلد و يره

منهم مالك بن أنس  ،بل قبل الثَلثين ،حدثوا قبل األربعين سنة, وقد أنكر القاضي عيام ذلك برن أقواماً 
فإذا بلغ الثمانين أحببت له أن يمسك خشية أن  :َلدقال ابن خ، اادحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء

 .يكون قد اختلم
وقد استدركوا عليه برن جماعة من الصحابة و يرهم حدثوا بعد هذا السن منهم أنس بن مالك, وسهل بن 
سعد, وعبد هللا بن أبي أوفى وخلف ممن بعدهم, وقد حدث آخرون بعد استالمال مائة سنة منهم الحسن بن 

 قلُت: -أئمة الشافعيةأحد -القاسم البغوي, وأبو اسحا، الهجيمي, والقاضي أبو الطيب الطبري  عرفة, وأبو



لالن اذا كان االعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي االحتراا من اختَلطه اذا طعن في ، وجماعة كثيرون 
 السن.

اليًا كان الناس أر ب بالسما  وأما اذا كان االعتماد على حفظ  يره وخطه وضبطه فهاهنا كلما كان السن ع
سمع على الابيدي  ،عليه، كما اتفف لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوا المائة محققاً 

وكان شيخًا كبيرًا عاميًا ال يضبم  ،سنة ثَلثين وستمائة صحيح البخاري، وأسمعه في سنة ثَلثين وسبعمائة
ني ال اهرة، ومع هذا تداعى الناس الى السما  منه عند تفرده عن الابيدي، وال يتعقل كثيرًا من المعا ،شيئاً 

 ..وسمع منه نحٌو من مائة ألف  أو يايدون.
وهذا النوع والذي يليه من أولى ما ينبغي  في آداب المحدث" :"النو  السابع والعشرون : -تعالى رحمه هللا-يقول 

فإذا لم يتأدب بنفسه  ،إلى األدب؛ ألنه بصدد أن يؤدب الناس أن يعتني به طالب العلم؛ ألن طالب العلم بحاجة
 د الشيء ال يمكن أن يعطيه، ال بد أن يعتني بنفسه لكي يستطيع أن يؤثر في الناس.قا؟ فكيف يؤدب غيره

وهو كتاب نفيس  "الجامع آلداب الراوي وأخَل، السامع" :"ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابًا سماهيقول: 
مجلدين طبعات متعددة، ولعل من أجودها طبعة محمد عجاج الخطيب، طبع قبل ذلك بتحقيق محمد  مطبوع في
 وتحقيق محمود الطحان، لكن طبعة عجاج الخطيب أجودها. ،رأفت سعيد

يمر في ثنايا  "تقدم من ذلك مهمات في عيون األنوا  المذكورة"هو كتاب  نفيس ال يستغني طالب حديث عنه، 
يعني الرامهرمزي -"قال ابن خَلد  مما ينفعه في دينه ودنياه، ،غي أن يعتني به طالب العلماألبواب ما ينب
 و يره: ينبغي للشيخ أن ال يتصدى للحديث اال بعد استالمال خمسين سنة" -(المحدث الفاصل: )صاحب كتاب

أن يبقى إلى  لكن ما الذي يضمن له ،وال دليل على ذلك، نعم هو كمل نضوجه ا ن ،يعني إذا بدأ يضعف
فقد يموت قبل الخمسين، وكم من إمام من أئمة المسلمين نفع هللا به وبعلمه ومات لم  ؟الخمسين ليستفاد منه

تب يبلغ خمسين خمسة وأربعين سنة، ك مات ولم -رحمه هللا تعالى-يكمل الخمسين كالنووي مثاًل، النووي  تب ك 
لو اجتمعت اللجان الكثيرة ألن تعمل مثله ما  (المجموع) :صار لها من الصدا واألثر ما ليس لغيرها، وكتابه

استطاعت، وهذا ال شك أن عالمات اإلخالص ظاهرة فيه، شرحه لمسلم على اختصاره فيه نفع  ال يتصور، ال 
 (رياض الصالحين) :وأدام النظر فيه، فيه فوائد وعجائب على اختصاره، كتابه ،يتصوره إال من كرر النظر فيه

انتشاره أكثر من إن  :وانتشر انتشارًا واسعًا بحيث ال يفوقه في ذلك إال المصحف، لو قيل ،في األمةالذي سرا 
 :انتشار رياض الصالحين؛ ألنه يصلح لجميع طبقات الناس، كتابه ،بعيدنتشار صحيح البخاري ما هو ا
 وي نفسه.كما قال النو  ،ال يستغني عنه متدين ،أيضًا كتاب  نافع وماتع ونفيس (األذكار)

 ،على كل حال قد يموت اإلنسان ولم يبلغ الخمسين، إذا سمع مثل هذا الكالم: ال تعلم الناس حتى تبلغ الخمسين
سوا قبل ال حظ له من النظر، والواقع يرده، كثير  من أئمة اإلسالم درّ  ،بل هو قول  ضعيف ،هذا قول  مهجور

رحمه هللا -نهم من تصدا للتحديث قبل العشرين كمالك بل قبل الثالثين، بل م ،بل قبل األربعين ،الخمسين
، ونفع هللا بهم نفعًا عظيمًا، فكون اإلنسان يمني نفسه أن يدرس بعد الخمسين بعد الستين سبحان هللا من -تعالى

ال شك أن مثل هذا حرمان أن يبقى، نعم طلب العلم ال حد له، يستمر يطلب العلم ويعلم  ؟يضمن لك أن تبقى



"وقال هذا ال حظ له من النظر،  نال ينفع الناس وال يفيدهم حتى يكمل الخمسين، أما أعنده من العلم بقدر ما
 . يره: أربعين سنة"

 ،عكس ما يقوله هؤالء، لما كمل األربعين انقطع عن التدريس ،السيوطي لما كمل األربعين انقطع عن التدريس
فاته الستمائة، وهي د من المكثرين، حتى بلغت مؤلع   ..،رولذا صا ،وعن كل شيء، تفر  للتأليف ،وعن اإلفتاء
إذا -وله  ،ورقة إلى المجلدات، على كل حال من تأهل للتعليم فليبادر؛ ألن نفع التعليم متعديمتفاوته من 

لكن بالقيد المذكور،  ،من األجر ما ال يحصى، وكل شخٍص يستفيد منه له مثل أجره -خلصت نيته بهذا القيد
خالص العمل هلل و ية إحسان الن  ، وهللا المستعان.-سبحانه وتعالى-ا 

وقد أنكر القاضي عيام ذلك برن أقوامًا حدثوا قبل األربعين، بل قبل الثَلثين، منهم اإلمام مالك ابن "يقول: 
درس وربيعة موجود في ، ي  وكثيٌر من مشايخه أحياء" ،اادحم الناس عليه -نجم السنن -رحمه هللا تعالى-أنس 

مالك، كثير من شيوخه أحياء هم عنده في المسجد وهو يدرس، اإلمام سجد، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الم
 وهللا المستعان. ،والكبير عنده األقل ،لكن ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، تجد الصغير عنده الفئام ،حدث صغير

تميل إلى حب  ،النفس ميالة وحيافة، و ويتفقد نيته؛ ألن النية شرودوقبل جلوسه للتدريس ينبغي أن يتحسس 
تقديم العاجل على ا جل، لكن إذا عرفنا أن الحديث من علوم ا خرة المحضة فهو عبادة ال و المدح والثناء، 

 وهللا المستعان. ،لنيةأن نكون على ذكٍر دائم ليجوز التشريك فيه، فعلينا 
وهذا مثل ما  أن يمسك خشية أن يكون قد اختلم"فإذا بلغ الثمانين أحببت له  :-الرامهرمزي – "قال ابن خَلد

ورد الجواب ينبغي أن يبادر  ،تقدم، وقد تقدم أيضًا أن بداية الطلب ليس له سن معين، بل متى فهم الخطاب
بسن، وسبق أن ذكر المؤلف كغيره أن من أهل العلم من أهل البصرة والكوفة والشام كل   فال يحدد بطلب العلم،

يبدأ يطلب  :عشرين، ومنهم من قال :عشر يبدأ يطلب الحديث، ومنهم من قال :، منهم من قالدَّ سنًا معيناً ح
قبل الثالثين ماذا  ،قبل األربعين اكتمل األشد، طيب إيش يسوي.....،أربعين و  :الحديث ثالثين، ومنهم من قال

ى ما يعتمد في معرفة ويعرف األحكام، يعني الحالل والحرام، لكن ماذا؟ عل ،يحفظ القرآن :يصنع؟ يقول
بعلم األحكام؟ كيف يعرف األحكام ولم يعرف الحديث؟ جل  األحكام مأخوذة من األحاديث، فينبغي أن يبادر 

فينبغي أن تؤخذ معًا بالتدريج؛ ألنها متكاملة، أما الذي  ،لكتاب والسنة، والعلوم متكاملة يكمل بعضها بعضاً ا
 ؟ة كتب التفسير فإذا أتقنت ذلك انتقلت إلى السنة، متى ينتقل إلى السنةيقول: أنا أقتصر على حفظ القرآن وقراء

نعم عليه أن يحفظ من القرآن القدر الكافي لتصحيح صالته، ويحفظ منه أيضًا المفصل على أقل تقدير، ويحفظ 
ديث الترغيب كأحا ،وما يرغبه في ا خرة ،...... أحاديث األحكام مثالً .من السنة ما يعينه على تحرير األحكام

 ونحوها.
دخال العلوم األخرا،  على كل حال الطريقة المتبعة عند أهل العلم ال سيما في المشرق حفظ بعض القرآن وا 
تقانه ينتقلون إلى العلوم األخرا، وفي  بينما طريقة المغاربة يتفرغون لحفظ القرآن قبل كل شيء، ثم بعد حفظه وا 

خشى من تزاحم العلوم ينسى القرآن، فإذا التفت إليه في آخر عمره وجد القرآن؛ ألنه ي ىال ينس، على أكٍل خير
 .-إن شاء هللا تعالى-على خير  ، وهللا المستعان، وكل  يصعب عليه الحفظ ،أنه ال يستطيع أن يحفظ



فليس لبداية الطلب سن معينة، وليس لبداية التدريس واإلقراء سن، وليس لنهاية التعليم سن، بل مرد ذلك كله 
لى التأهل والحاجة، فإذا تأهل اإلنسان للتحمل عليه أن يبادر، إذا تأهل اإلنسان للتعليم واحتاج الناس إليه عليه إ

ويمتنع من  ،أن يبادر، إذا تأهل اإلنسان للتأليف عليه أن يبادر؛ ليغتنم الوقت، إذا خشي من االختالط فليكف
 وهللا المستعان. ،التدريس
جماعة من الصحابة حدثوا بعد  ن أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلم""فإذا بلغ الثمانييقول: 

ويعلم الناس  ،بل منهم من جاوز المائة وهو يحدث ،من أهل العلم من بلغ المائة ،الثمانين، من التابعين كذلك
وجد منه  ومظنة للخرف واالختالط، لكن إذا ،على أحسن حال، نعم الثمانين فما بعدها مظنة للضعف الشديد

ذا لم يشعر هو بذلك ينبغي أن يؤخذ على يده،  "وقد استدركوا عليه برن جماعة من شيء من ذلك يمسك، وا 
وخلٌف  ،منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد هللا بن أبي أوفى ،الصحابة و يرهم حدثوا بعد هذا السن

 -صاحب الجزء المشهور- عرفةمنهم الحسن بن  ،بعد استالمال مائة سنة آخرون  ممن بعدهم، وقد حدث
 ي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون".موأبو القاسم البغوي وأبو اسحا، الهجي

 ،هو مظنة لالختالطاز من اختالطه إذا طعن في السن، لكن إذا كان االعتماد على حفظ الراوي فينبغي االحتر 
"وأما اذا كان اعتماده  يان، نعم ينبغي أن يكون اإلنسان على حذر،لكن ليس األصل هو النس ،مظنة للنسيان

ألنه إذا تفرد برواية  على حفظ  يره وخطه وضبطه فهاهنا كلما كان السن عاليًا كان أر ب في السما  عليه"؛
بالعلو قلة أحاديث أو برواية كتب أو كتاب فإنه يكون حينئٍذ سنده عاليًا، والعلو مطلوب عند أهل العلم، والمراد 

، فكلما قل الوسائط وقل رجال اإلسناد كان تطرق الخلل إليه -عليه الصالة والسالم-الوسائط بين الراوي والنبي 
ال ويحتمل أنه نسي أو أخطأ أو ما  ،أو وهم ،أو احتمال تطرق الخلل إليه أقل؛ ألنه ما من راوي من الرواة وا 

 الت.أشبه ذلك، فإذا قلت الوسائط قلت هذه االحتما
"كما اتفف لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوا المائة محققًا، سمع على الابيدي يقول: 

"وكان شيخًا  بعد مائة سنة، يقول: وأسمعه في سنة ثَلثين وسبعمائة" ،سنة ثَلثين وستمائة صحيح البخاري 
 كبيرًا عاميًا.."

؟ ال تنظرون ما هي مسألة غش، ثين وسبعمائة؟ الحافظ ولد سنةسنة ثال هسمعيكم عمر الحافظ ابن كثير يوم 
 ومتى مات؟ ؟أنا أريد جواب متى ولد ال،

 ...طالب:...
عن أربٍع وسبعين  ،مائةوسبع، ومات سنة أربعة وسبعين إيه واحدو أو سبعمائة  ،سنة سبعمائةولد  ،ولد سبعمائة

 سنة.
إذًا ما الفائدة من القراءة  وال يتعقل كثيرًا من المعاني ال اهرة" ،ال يضبم شيئاً  ،"وكان شيخًا كبيرًا عامياً يقول: 
 وهذه احتيج إليها في األزمان  ،يروي الصحيح باإلسناد المتصل عن شيوخه ،هو يروي الحديث ؟عليه

المتأخرة حينما صارت الغاية والهدف من الرواية إبقاء سلسلة اإلسناد فقط، وال عمدة على الرواة بعد عصر 
الحجار هذا العامي الذي ال يتحقق كثيرًا من المعاني ك تدوين، ال عمدة عليهم، يعني كون يكون في طريقال

 نعم. ،في صحيح البخاري؟ ما يضره هيضر حديث



 فسمع منه نحو من مائة ألف أو يايدون" ،"ومع هذا تداعى الناس الى السما  منه عند تفرده عن الابيدي
 معروف.طلبًا لعلو اإلسناد كما هو 

صحيح النية، فإن عابت نيته عن الخير  ،حسن الطريقة ،قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل األخَل،
 اليه، قال بعم السلف: طلبنا العلم لغير هللا فربى أن يكون اال هلل. هفإن العلم يرشد ،فليسمع
ينبغي أن يكون المحدث  :-ضاً يتحلى بها المحدث وطالب الحديث أيينبغي أن هذا من ا داب التي و - "قالوا

وشدة بعضهم تأسيًا  ،وعلى جهل بعضهم ،يصبر على جفا الطالب ،سمح ،سهل ،كريم النفس جميل األخَل،"
ولقي من سوء المعاملة من بعض الناس ما لقي، وقال عن  ،لقي من األذاقد ، -عليه الصالة والسالم-بالنبي 
وهي أيضًا ينبغي  ،هذه طريقة األنبياء ذي بأكثر من هذا فصبر((قد أو  ))رحم هللا موسى: -عليه السالم-موسى 

ورثة األنبياء، ورثة األنبياء هم العلماء، ينبغي أن يكون لهم باألنبياء قدوة  ،وراث األنبياء ،أن تكون طريقة الوراث
ليها اإلنسان غريزة جبل عو  ،إن لم تكن هذه سجية ،حسن الطريقة ،وأسوة، فعلى العالم أن يكون جميل األخالق

إن لم يكن كذلك فليتخلق  ،ومحاسن الشيم ،أن يجبل على مكارم األخالق -سبحانه وتعالى-وهذا من فضل هللا 
فإنه يؤجر على هذا التخلق وهذا التطبع، وفي النهاية يكون خلقًا بعد أن كان اكتسابًا يكون جبليًا، وهللا  ،وليتطبع

 ن.إذا علم صدق النية أعا -سبحانه وتعالى-
متوسط ال يبالغ وال ، في ملبسه حسن الطريقة في هيئته ،حس السمت ،حسن السيرة "حسن الطريقة"يقول: 
بل يكون متوسط في أموره كلها، أيضًا  ،يظهر بمظهر يستقذره الناس ويستقبحونه ..،وأيضًا ال يكون  ،يغالي

وكم من شخٍص استفاد الناس من هيئته يكون في هيئته ونظراته ومشيته وتعامله مع الناس أسوة وقدوة للناس، 
أكثر من علمه، ابن الجوزي ذكر في فهرست شيوخه عن أحد شيوخه أنه استفاد من بكائه أكثر مما استفاد من 

 علمه، ال شك أن مثل هذه األمور لها أثر في الطالب، وهللا المستعان.
نبغي أن يكون الشيخ أيضًا يقصد الوضوح حسن الطريقة أيضًا في التعليم، في إيصال المعلومة إلى الطالب، ي

والتكرار غير الممل، والتغيير في األساليب التي جربها ووجدها ال تجدي، وأيضًا يحرص كل  ،في األسلوب
والمدار عليها؛ ألن العلم الشرعي عبادة إذا  "صحيح النية"الحرص على إفادة الطالب والنصح له، وأن يكون 

نسأل هللا -ضرت، فالذي يريد زينة الحياة الدنيا ليس لهم في ا خرة  -وتعالى سبحانه-طلبت لغير وجه هللا 
 نسأل هللا العافية. ،إال النار -العافية

من علوم ا خرة  ،علم الحالل والحرام المبني على الكتاب والسنة كله شرعي ،فالعلم الشرعي علم الكتاب والسنة
واإلثم مع الزلل كبير، فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة  ،يمالمحضة التي ال يجوز التشريك فيها، األجر عظ

فيجاء به يوم القيامة فيقال: ماذا عملت؟ فيقول: تعلمت وعلمت، علمت فيك العلم،  ،ثالثة، منهم من تعلم وعلم
 لعافية.وهللا المستعان، نسأل هللا السالمة وا ،عالم، ومثله المجاهد والمتصدق :قال: كذبت، إنما علمت ليقال

شيء  من المقاصد األخرا من أمور  ،يعني داخله شيء من الرياء "فإذا عابت نيته عن الخير فليسمع"يقول: 
عزبت، ليس العالج أن تترك، بعض الناس يترك الدراسة في  ةني: ال يتوقف، ال يتوقف بحجة أن الالدنيا يقول

خلص وعجزت، فالعالج نترك الدراسة، ومثل طالب أ أبياألقسام الشرعية مثاًل إذا سألته قال: وهللا عجزت، 



عالج، جاهد ببعضهم يقول: وهللا إني أتردد على الشيخ سنين وهللا أعلم بهالنية، نقول: ال تترك هذا ليس  ،الحلق
ذا علم هللا  ،نفسك، جاهد نفسك على اإلخالص  المستعان.وهللا  ،عانكأ صدق النية  -سبحانه وتعالى-وا 

يدلك على اإلخالص، كلما زاد  ،يرشد إلى اإلخالص فإن العلم يرشد اليه" ،ن الخير فليسمع"فإذا عابت نيته ع
 وزاد تواضعك. ك،علمك زاد إخالص
 :ما نعتمد على مثل هذا الكالم ونسترسل ونقول أن يكون اال هلل": طلبنا العلم لغير هللا فربى "قال بعم السلف

نطلب العلم من أجل  :قادهم العلم الشرعي إلى اإلخالص، ما نقولخالص السلف طلبوا العلم بالنيات المدخولة ف
أو من أجل أن تقدر في المجالس وبعدين تجي النية الصالحة؛ ألن السلف طلبوه  ،أو من أجل الذكر ،الوظيفة
ال، من يؤمنك، من يؤمنك أن تخترمك المنايا وأنت ما حصل لك هذا  ،وفي النهاية صار هلل ،لغير هللا
 .، نعمنسأل هللا العافية ،اإلخالص

وقالوا: ال ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنًا أو سماعًا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحف 
 فإن الدين النصيحة. ،منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد اليه

 ، نعمه بعضهم التحديثبل كر  ،من ا داب للمحدث أن ال يحدث بحضرة من هو أولى منه سنًا أو سماعاً  :قالوا
إذا وجد في المجلس شخص أكبر منك سنًا أو أعلم منك ينبغي أن تترك له المجال، ما تتحدث بحضرته إال 

فإنه حينئٍذ يتحدث من دونه؛ لئال يحرم الناس، ومثله إذا كان في البلد أكثر من  بقدر الحاجة إال إذا امتنع األعلم
ينبغي أن يكون هو األعلم، فإذا امتنع األعلم من التحديث  ،واحد يعلم الناس والبلد ال يحتاج إال إلى عالمٍ  ،عالم

 يقوم الذي بعده وهكذا؛ لئال يحرم الناس بحجة أن األعلم تردد أو رفض.
فإذا كان عند غيره من العلم ما ليس عنده في العلوم كلها أو في بعضها، جاء شخص ليقرأ في كتاب وأنت 

قول لهذا الطالب: أن ت -والدين النصيحة-له عناية بهذا الكتاب، من النصيحة  تعرف أن من أهل العلم من
فإن الدين النصيحة، لكن اإلشكال إن من طالب  ،فهو أولى مني بإقراء هذا الكتاب ،اقرأ عليهاذهب إلى فالن ف

يحسن ويفتح  العلم من ال يقتنع، خالص أعجب بفالن يرا أن كل العلوم عنده، تقول: يا أخي اذهب إلى فالن
 ، هذا يحصل كثيرًا، فاهلل المستعان...ال أريد ،ال ،لك مغاليق هذا الكتاب أكثر مما عنده..

في هذه البالد من أهل العلم من تشد إليه  -وهلل الحمد-وعندنا  ،فليحرص طالب العلم على التلقي عن الكبار
وال يعني هذا أن اإلنسان عنده علم الدنيا كلها،  لكن بقي من فيه الخير والبركة، ،الرحال، نعم فقدنا جملًة منهم

، وتنوع الشيوخ أيضًا مطلوب؛ ألن كل شيخ له ه ما يحسنهوينتقل إلى غيره ليأخذ عن ،يؤخذ عنه ما يحسنه
كل واحد يمثل مدرسة، وكل واحد عنده ما ليس عند ا خر، فتنويع الشيوخ ال  ،وهم مدارس ،طريقته ومنهجه

لو اخترمته المنية ندم ندامة الكسعي،  ؟ر  مطلوب؛ لئال يندم الطالب لماذا لم يؤخذ عن فالنسيما الكبار منهم أم
 وهللا المستعان.

ك جاءك شخص يريد أن "بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحف منه، وينبغي أن يدل عليه، ويرشد اليه"
ي هذا الباب راسخ، في الفقه اذهب إلى اذهب إلى فالن، اذهب إلى فالن هو ف :قرأ كتاب في العقائد تقولت

في أصول الفقه اذهب إلى فالن وهكذا، ألنك ال تجد عالم واحد يحيط بالدنيا كلها، بعضهم يقول: أنا  ،فالن
وأتعامل مع شخٍص واحد أعرف نفسيته وكيفيته وطريقته أحسن لي من أن أتنقل من حلقة إلى  ،أحدد الجهة



حد يعطيني من العلم ما يختلف عن ا خر وهكذا، هذه وجهة نظر على كل حلقة، وكل يوم عند شيخ، وكل وا
 ،ونعرف أقدارهم ،حال، ومن أهل العلم السابقين من فعل ذلك يقرأ العلوم كلها، لكن ينبغي أن نقدر الرجال

لناس أمرنا أن ننزل ا"قالت عائشة:  ،أمرنا أن ننزل.. -عليه الصالة والسالم-وننزلهم منازلهم؛ ألن النبي 
 ".منازلهم

 ....باقي؟ نسرده؟ وهو سهل نعم، أعطينا إياه.
اذا  -رحمه هللا تعالى-كما كان مالٌك  ،وليكن المسمع على أالمل الهيئات ،قالوا: وينبغي عقد مجلس التحديث

وتمكن في  ،ولبس أحسن ثيابه، وعَله الوقار والهيبة ،وربما ا تسل وتطيب ،حضر مجلس التحديث توضر
ثم بعده  ،بر من يرفع صوته، وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء  من القرآن تبركًا وتيمنًا بتَلوتهوا  ،جلوسه

جيد  ،، وليكن القارئ حسن الصوت-صلى هللا عليه وسلم-والصَلة على رسول هللا  ،التحميد الحسن التام
 وسلم.صلى عليه  -صلى هللا عليه وسلم-فصيح العبارة، وكلما مر  بذكر النبي  ،األداء

ذا مر  بصحابي  ترضى عنه، وحسٌن أن يثني على شيخه كما -رحمه هللا-قال الخطيب  : ويرفع صوته بذلك، وا 
وكان وكيٌع يقول: حدثني  ،-مارضي هللا عنه-كان عطاء يقول: حدثني الحبر البحر عبد هللا بن عباس 

 لقب  يكرهه، فرما لقٌب يتميا به فَل برس.سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وينبغي أن ال يذكر أحدًا ب
ينبغي للمحدث أن يعقد مجلسًا للتحديث يقصد  "قالوا: وينبغي عقد مجلس التحديث": -رحمه هللا تعالى-يقول 

كما أنه ينبغي أن يعقد مجالس لممالء وهذه  ،إلى الطالب -عليه الصالة والسالم-فيه تبليغ ما حمله عن النبي 
-لماذا؟ ألنه بصدد نقل كالم النبي  على أالمل الهيئات" -الشيخ– "وليكن المسمعل العلم، سنة متبعة عند أه

"اذا حضر مجلس  -رحمه هللا تعالى-، تكون هيئته وجلسته مناسبة، كان اإلمام مالك -عليه الصالة والسالم
، كل هذا في جلوسه"التحديث توضر، وربما ا تسل وتطيب، ولبس أحسن ثيابه، وعَله الوقار والهيبة، وتمكن 

 .-عليه الصالة والسالم-احترامًا لحديث النبي 
{}أخذًا من قوله تعالى:  "وابر من يرفع صوته" يَن آَمُنوا اَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتاُلْم َفْوَ، َصْوتِّ الن بِّي ِّ ( 4)] َيا َأي َها ال ذِّ

يرفع صوته أكثر من هذا الصوت كان اإلمام و  -صلى هللا عليه وسلم-فالذي يسمع قال رسول هللا  [سورة الحجرات
ن كان الصوت صوت القارئ  -رحمه هللا-مالك  الصوت صوت القارئ  ،يراه رفع صوٍت فوق صوت النبي، وا 

فكأنه رفع صوته على صوت النبي  -عليه الصالة والسالم-اعتبار هذا القارئ يقرأ حديث النبي بلكن  ،بال شك
 الفة ا ية من هذه الحيثية.فحصلت مخ -عليه الصالة والسالم-

كان الصحابة  بقراءة شيء من القرآن تبركًا وتيمنًا" -يعني مجلس التحديث- "وينبغي افتتاح ذلكيقول: 
أو فيهما  ،والسلف من بعدهم إذا اجتمعوا استمعوا إلى قراءة قارئ حسن الصوت في بداية المجلس أو في نهايته

، -صلى هللا عليه وسلم-س بالتحميد الحسن التام، والصالة على رسول هللا معًا، ثم بعد هذه القراءة يبدأ المجل
وآله  -عليه الصالة والسالم-ه، ثم الصالة على النبي ئوذكر نعمه وآال ،-سبحانه وتعالى-التحميد والتمجيد هلل و 

الغيب ألحد قيل: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ ألن من دعا بظهر  ،من أهل بيته وذريته وأصحابه وأعوانه
"وليكن القارئ حسن في مأٍل خيٍر منهم،  -سبحانه وتعالى-ولك بمثله، ومثله إذا دعا وذكر هللا في مأل ذكره هللا 



أو في غيره يجعل للكالم قبول،  ،أو في الحديث ،ألن حسن الصوت سواًء كان في القرآن جيد األداء" ،الصوت
 زينوا القرآن بأصواتكم((.)) ،ولذا أمرنا أن نزين القرآن بأصواتنا

وال يأكل بعض الحروف مثل بعض القراء، بعض  ،ويخرج الحروف من مخارجها ،أداء الحروف "جيد األداء"
 وهللا المستعان، وبعض المتكلمين أيضًا يأكل بعض الحروف. ،القراء يأكل بعض الحروف

-"وكلما مر  بذكر النبي لى السامع، بحيث ال يخفى ع ،يخرج من فمه واضحاً  ،واضح الكالم "فصيح العبارة"
َيا َأي َها }فيقرن بين الصالة والتسليم؛ ليتم امتثاله لقوله تعالى:  صلى عليه وسلم"، ...-عليه الصَلة والسَلم

يَن آَمُنوا َصل وا َعَلْيهِّ َوَسل ُِّموا َتْسلِّيًما{  عليه بها ))من صلى عليَّ مرًة واحدة صلى هللا  [( سورة األحزاب11)]ال ذِّ
بالصالة  "قال الخطيب: ويرفع صوته بذلك"كثيرة،  -عليه الصالة والسالم-والنصوص في الصالة عليه  عشرًا((

ذا مر بصحابي  ترضى عنه"، -عليه الصالة والسالم-على النبي  ومن بعد الصحابة يترحم عليهم، وأهل  ،"وا 
 ويدعى لهم. ،ويذكرون بخير ،العلم يثنى عليهم

نعم حسن  أن يثني عليه إذا كان بغير حضرته، والشيخ بحاجة إلى الدعاء  أن يثني على شيخه" "وحسنٌ يقول: 
"كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر البحر ابن عباس، وكان وكيٌع يقول: حدثني أكثر من حاجته إلى الثناء، 

ا كان قصده النبز بهذا إذ ه"،سفيان الثوري أميُر المؤمنين في الحديث، وينبغي أن ال يذكر أحدًا بلقب  يكره
ذا كان قصده مجرد التعريف بهذا اللقب بحيث ال يعرف، أو يغمض عند السامع إال بذكر  اللقب فهو حرام، وا 

 وما أشبه ذلك فال بأس به، وهو مشهور مستفيض متداول عند أهل العلم، وهللا أعلم. ،اللقب كاألعرج واألعمش
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،ولهوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورس
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 سم.
 :آداب طالب الحديثالنوع الثامن والعشرون: في 

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم ا فر لنا ،الحمد هلل رب العالمين
 ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

ينبغي له بل يجب عليه ، آداب طالب الحديث: النو  الثامن والعشرون: في -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
المقدمات من الدنيا, فقد ذكرنا في  فيما يحاوله من ذلك, وال يكن قصده عرضاً  -عا وجل-اخَلص النية هلل 

وليبادر الى سما  العالي في بلده, فإذا استوعب ذلك انتقل الى أقرب ، يد األاليد على ذلكوالتهد ،الشديدالاجر 
مشروعية ذلك, قال المقدمات وقد ذكرنا في ، وهو الرحلة ،البلدان منَلد اليه, أو الى أعلى ما يوجد الب

وينبغي  :قالوا، اب الحديثن هذه األمة برحلة أصحان هللا ليدفع البَلء ع :-رحمة هللا عليه-ابراهيم بن أدهم 
يقول: يا  -الحافي-الحارث كان بشر بن ، له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل األعمال الواردة في األحاديث

وقال عمرو بن قيس المَلئي: اذا ث من كل مائتي حديث خمسة أحاديث، أصحاب الحديث أدوا اكاة الحدي
قالوا: عمل به، وقال وكيٌع: اذا أردت حفظ الحديث فاله، ولو مرًة تالن من أه بلغك شيء من الخير فاعمل به

جره، قال الاهري: اذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وليفد يضوال يطول على الشيخ بالسما  حتى 
قالوا: وال يستنكف أن يكتب عمن هو من العلم، فقد جاء الاجر عن ذلك،  وال يكتم شيئاً  ، يره من الطلبة
 ومن هو دونه. ،ومن هو مثله ،ة والدراية، قال وكيٌع: ال ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقهدونه في الرواي

قال:  يوخ لمجرد الالثرة وصيتها،قال ابن الصَلح: وليس لموفف  من ضيع شيئًا من وقته في االستالثار من الش
ذا حدثت ففتش، قال ابن ا ،اذا كتبت فقمش :وليس من ذلك قول أبي حاتم الرااي  لصَلح: ثم ال ينبغي وا 

ولم ي فر  ،فيكون قد أتعب نفسه ،لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من  يره فهمه ومعرفته
 بطائل، ثم حث على سما  الالتب المفيدة من المسانيد والسنن و يرها.

 وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
خالص العمل  ،وما ينبغي أن يكون عليه من حسن الخلق ،آداب المحدث -رحمه هللا تعالى-لما ذكر المؤلف  وا 

تقانه  -بل يجب عليه-"ينبغي له : -رحمه هللا تعالى-فقال  ،والحرص أردف ذلك ب داب طالب الحديث ،وا 
الطالب والشيخ، المحدث وطالب الحديث على  ،علموهذا مشترك بين المعلم والمت "-عا وجل-اخَلص النية هلل 

وما يتعلق به من علوم ا خرة المحضة التي ال يجوز التشريك فيها  ،حٍد سواء؛ ألن هذا العلم أعني علم الحديث
-، بل يجب عليه إخالص النية هلل -سبحانه وتعالى-بحال، بل ال بد أن يكون طلبه للحديث خالصًا لوجه هللا 



 ،، بل رتب عليه الثواب العظيم-سبحانه وتعالى-علم أن العلم الشرعي مما يبتغى به وجه هللا ، ولن-عز وجل
، فال يجوز أن -عز وجل-واألجر الجزيل في ا خرة، مثل هذا ال يجوز بحال أن يصرف شيء  منه لغير هللا 

إلى غير ذلك من أمور  ،إلى المستقبل، إلى الشهادة، إلى بناء األسرة -طالب العلم الشرعي-ينظر الطالب 
 بل عليه أن يطلبه لوجه هللا خالصًا. ،الدنيا

 ،ال نستطيع :فيقولون  ،كثير  من طالب العلم ال سيما في التعليم النظامي في الكليات الشرعية يقلقلهم هذا األمر
وتفرض  ،، ظروف الحياة تملي علينا-عز وجل-حاولنا وجاهدنا فلم نستطع إخالص العمل هلل  ،بل لم نستطع

ال، ليس  :وهللا المستعان، فهل العالج لمثل هؤالء الترك؟ نقول ،علينا أن ننظر إلى التخرج والشهادة والتعيين
ويستحضر النية، وال يعزب عنه ما هو  ،العالج في المجاهدة، على اإلنسان أن يجاهد نفسه ،العالج الترك

ذا علم هللا  والدار -سبحانه وتعالى-بصدده من علٍم يوصله إلى هللا  صدق النية  -سبحانه وتعالى-ا خرة، وا 
شك أنه يوجد من طلب أعان، ويؤثر عن بعض السلف أنهم طلبوا هذا العلم لغير هللا فأبى أال يكون إال هلل، ال 

ثم ال يلبث أن يهديه هذا العلم إلى الصراط  ،بل مع انحراٍف أحيانًا في سلوكه ،في قصده العلم مع دخن
لى اإلخالص والعمل، لكن ال نعتمد على مثل هذه األقوال، نعم هي ثابتة  عن بعض السلفو  ،المستقيم لكن ال  ،ا 

ال، بل عليك أن تطلب  ،نطلب العلم ا ن واإلخالص يأتي :نعتمد عليها فنترك المجاهدة من أول األمر، نقول
نسأل  ،ب العلم لغير هللا م كر بهوقد جاء عنهم أيضًا أن من طل ؟اإلخالص أواًل؛ ألنك ما تدري ماذا يحصل لك

أو تخترمك المنية قبل أن يحصل لك ذلك اإلخالص، فعليك أن تجاهد من  ،هللا العافية، وما يدريك لعلك تموت
 وهللا المستعان. ،ا ن في تصحيح النية

من  ،القيامةفجاء في الحديث الثالثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم  "وال يكن قصده عرضًا من الدنيا"
 ،طلبت العلم هلل :فيقول :يقال له، ففيجاء به يوم القيامة ،د في العلماء وعلم الناسطلب العلم حتى ع   ،تعلم

وقد قيل، بعض  ،عالم :كذبت إنما طلبت العلم ليقال :فيقال له ،وقد يكون تعليمه للناس مجاناً  ،وعلمت  الناس هلل
جميع لتارك  ،في مسجده ،هذا جالس في بيته :أخذ المقابل، يقول ،الناس قد يستدل على اإلخالص بعدم األخذ

الذي يذهب بأكيد،  ما هو ....ويعلم الناس مجانًا.. ،ومقبل على ا خرة ،ومعرض عن الدنيا ،المصالح الدنيوية
على شجاع وهو يقدم نفسه، وقد استدل بعضهم  :ويقدم نفسه للسيوف والرماح يكفيه أن يقال ،إلى ساحات الجهاد

ما يلزم، اإلخالص أمر  غيبي بين العبد  :نقول ،وأنه ينفع بإذن هللا ،وأنه مخلص ،صحة عمل من يرقي مجاناً 
كل الناس بهذه  :ال نقول ،ه فالن وفالن وفالن يكفيه أحياناً : شفى هللا على يدوبين ربه، يكفي مثل هذا أن يقال

ما يلزم، نعم ترك المقابل  ،ال ،هم أخذ المقابل هم مخلصون ن كل الناس بمجرد ترك: إلكن أيضًا ال نقول ،المثابة
مع اإلخالص مما يرفع هللا به الدرجات، لكن ليس هو اإلخالص فلننتبه إلى هذا، بعض الناس  -عز وجل-هلل 
 هقابل على الرقية، وشفى هللا على يدما يلزم، أبو سعيد أخذ الم ،ألنه ما يأخذ مقابل ؛روح لفالن أنفعنال  :يقول

 مع كونه أخذ المقابل، فعدم أخذ المقابل ال يدل على صدق النية. ،اللديغ ،سيد الحي
ابن " "علم مجاناً " :مثل هذا في المعلم جالس في مسجده يعلم الناس الخير بدون مقابل، وقد جاء في األثر :أقول

مسألة أخذ األجرة على  -فيما مضى-وسبق " لكن ال يلزم من هذا اإلخالص، آدم علم مجانًا كما علمت مجاناً 



لكن قد تظهر له عالمات، اإلنسان إذا استوا عنده الظاهر  ،التحديث، على كل حال اإلخالص أمر  باطن
 والباطن، إذا استوا عنده المادح والذام نعم دل على إخالصه.

 حب المدح والثناءفي الفوائد: إذا حدثتك نفسك باإلخالص فأقبل على  -رحمه هللا تعالى-ولذا يقول ابن القيم 
، ثم أقبل على الحرص -عز وجل-هللا  ، وال أحد يضر ذمه إالسكين علمك أنه ال أحد ينفع مدحهفاذبحه ب

في كالٍم نفيس ذكره في  -عز وجل-وتعلق باهلل  ،والطمع بما في أيدي الناس، يعني وتخلص منه بقوة وبشدة
 وأنا بعيد العهد به جدًا. ،الفوائد

ليس  ،فيه حل وسط، ليس مثل أمور الدنياليس ص ما في شك أنه مقلق؛ ألن هذا العلم على كل حال اإلخال
هذه إن أخلصت وأتقنت لك األجر، إن لم تخلص فال شيء  ؟يشلوم الدنيا، طب، هندسة، زراعة، مدري إمثل ع

 ومثل التجارة. ،ومثل النجارة ،مثل الزراعة ،عليك؛ ألن أصل هذه األمور إنما هي للدنيا
ن باب أن أجرت على ذلك، م نفع الناس بهذا العلم لحاجتهم إليهو  ،وقصدت الخير ،إن أخلصت في ذلك نعم

وجاء في  ))العلماء ورثة األنبياء((وما جاء فيه من فضل  ،عبادات، أما العلم الشرعي العادات تصير بالنية
يَن َيْعلَ  ،فضل العلم والعلماء ما يضيق المجال ينَ }َهْل َيْسَتوِّي ال ذِّ اِّن َما َيْخَشى ّللا َ } ،[( سورة الزمر1)]{ ..ُموَن َوال ذِّ

هِّ اْلُعَلَماء{  َبادِّ رة على فضل العلم متظاف إلى آخره، نصوص كثيرة في الكتاب والسنة ر[( سورة فاط41)]مِّْن عِّ
أخرج  :تقولولهذا صارت الضريبة قوية وشديدة، هذا العلم ليس فيه حل وسط  ،وأهله، وألف في ذلك المؤلفات

 ال، وهللا المستعان. ،ال علي وال لي ،منه سالمًا كفافاً 
 ...طالب:...

هو هذا من خالل الواقع، الواقع يدل على هذا، لكن مع المجاهدة يوجد طالب مبتدئون روائح اإلخالص تفوح 
هللا المستعان، و ،وهللا المستعان، ويوجد من أهل العلم ممن يشار إليه وضد ذلك ظاهر  من تصرفاتهم ،منهم

 نسأل هللا التوفيق. ،-عز وجل-ليس لكبير ولصغير إنما هو التوفيق من هللا 
"وليبادر الى سما  العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل الى أقرب البَلد اليه، أو الى أعلى ما يقول: 
وازل، ويأتي في بحث العالي نعم، يبادر إلى سماع العالي؛ ألن أهل العلم يفضلون العوالي على الن يوجد.."

، -عليه الصالة والسالم-والنازل المراد بذلك، فاإلسناد العالي هو الذي تقل فيه الوسائط بين الراوي وبين النبي 
 ،والنازل بضد ذلك تكثر الوسائط، وأعلى ما في الكتب الستة الثالثيات، البخاري منها اثنان وعشرون حديثًا ثالثياً 

وهي تعتبر عوالي بالنسبة له؛ ألنه  ،فيه رباعية ،كتب الستة، مسلم ليس فيه أحاديث ثالثيةهذه أعلى ما في ال
ال ما فيه؟ ؟مسلم ليس فيه عوالي، أبو داود ،أبو داود..، من طبقة تالميذ البخاري   نعم؟ فيه وا 

 ...طالب:...
 يش هو؟إ حديث واحد
 ...طالب:...

 يش تقول؟عالي ثالثي، إ ديث واحدما فيه وال ح :يش رأيك إن قلناحديث الحوض، إ
 ...طالب:...



نه ليس فيه ثالثي له : إومن قال ،إن فيه عالي له وجه :ليس لهذا، على كل حال من قال ،ال، ما هو بهذا ،ال
 وجه.

ثالثية، الواسطة بينه وبين أبي برزة  -قصة أبي برزة-القصة  ،اإلمام مسلم يروي حديث أبي برزة في الحوض
والحديث المرفوع التي اشتملت عليه  ،ثالثية حوض رباعي، القصةلحديث المرفوع الذي هو حديث الاثنان، لكن ا

 هذه القصة رباعي؛ ألن فيه واسطة، والواسطة مبهم فيصح النفي حينئٍذ.
ال ما فيه؟  ،؛ ألن العبرة بالمرفوع..على كل حال أبو داود والمرفوع ليس بثالثي، ابن ماجه فيه، الترمذي فيه وا 

ال ما فيه؟  فيه وا 
 ...طالب:...

أطول  ،ابن ماجه فيه أربعة أحاديث أو خمسة، النسائي ال عوالي فيه؛ ألنه متأخر، بل فيه أطول إسناد كما قالوا
إسناد في الدنيا حديث سورة اإلخالص يرويه بواسطة أحدا عشر راويًا، وفيه ستة  من التابعين يروي بعضهم 

ونظرنا إلى صحيح البخاري ووجدنا فيه  ،إذا نظرنا إلى هذه الوسائط أحدا عشرلكن  ،عن بعض، هذا نازل جداً 
صحيح التساعي نازل جدًا بالنسبة للبخاري، فاألحدا عشر  ، نعم قريب.......،وجدنا أنه قريب ،التساعي

اعي البخاري لكنها مثل نزول التساعي بالنسبة للبخاري، لكن أين تس ،بالنسبة للنسائي مناسبة، هي نازلة بال شك
ال عالية تساعي ؟من تساعيات الحافظ العراقي  عالية جدًا؛ ألن كم بينه وبين البخاري؟ ؟الحافظ العراقي اتنازلة وا 

 ...طالب:...
 خمسة قرون ونصف.مفاوز، 

ماذا تشتهي؟  :يحرص اإلنسان على العوالي؛ ألن أهل العلم يرجحون ويهتمون بالعوالي، وقيل ألحدهم في مرضه
سنادًا عالي ،يشتهي بيتًا خاليقال:   وهللا المستعان، هذه أمنيته. ،وا 

انتقل الى أقرب البَلد اليه، أو الى أعلى ما يوجد من البلدان،  ذلك -هذه العوالي التي في بلده- فإذا استوعب"
 رحل بعض الصحابة من أجل حديث واحد، ،فراس، و ، الرحلة في طلب الحديث، والرحلة مطلوبةوهو الرحلة"

 .نعم
 ...طالب:...

ا ن ما يحضرني شيء، لكن يغلب على ظني أنه فيه  ،وهللا إني ا ن أظن فيه واحد أو اثنين، المقصود أنه..
 أو واحد. ،اثنين أو شيء من هذا
ما الذي  : ان هللا ليدفع البَلء عن هذه األمة برحلة أصحاب الحديث"-رحمة هللا عليه-"قال ابراهيم بن أدهم 

 ،والرحلة ليست باألمر المتيسر بطائرة لمدة ساعة أو ساعتين ؟قلون من بالدهم إلى بالٍد أخرا بعيدةجعلهم ينت
ال، شهر من أجل حديث واحد كما في الصحيح، شهر كامل من أجل حديٍث واحد، من  ،أو سيارة يوم أو يومين

 الذي ارتحل؟
 ...طالب:...

 ال.
 ...طالب:...



 جابر إلى؟
 ...طالب:...
من أجل حفظ الدين  ،نعم، مدة شهر كامل من أجل حديٍث واحد، هذا األمر مع اإلخالص ، بن أنيسعبد هللا

 من واجبات الدين.، بهذا يسقط واجب -سبحانه وتعالى-وحفظ هذا الحديث لألمة له وقع عند هللا 
إلنسان إلى البلدان على كل حال الرحلة أمر  مطلوب للحاجة؛ ألن الرحلة لذاتها ليست مقصودة، بل إذا انتقل ا

 هذا قدح وليس بمدح. ،انتقل ورحل وفعل :أو من أجل أن يقول ،من أجل المكاثرة في الشيوخ
نعم؛ ألن الفائدة من العلم  "قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل األعمال الواردة في األحاديث"

ال يستفيد شيئًا؛ ألن الفائدة  ؟حاديث وهو ال يعملالعمل، ما الذي يستفيده الطالب إذا جمع ألوف مؤلفة من األ
من كل  ،يقول: يا أصحاب الحديث أدوا اكاة الحديث -الحافي-"كان بشر بن الحارث من العلم هو العمل، 

اعملوا بخمسة تكونوا أديتم  ،يعني اعملوا من كل مائتي حديث خمسة أحاديث مائتي حديث خمسة أحاديث"
يث المتداخلة، أما تعمل بخمسة وتترك مائة وخمسة وتسعين بدون عمل، العلم بال عمل الزكاة، وهذا في األحاد

 ،وعملوا بالخمس تهازكا، فإذا أدوا ال قيمة له، هم يحفظون ألوف مؤلفة من األحاديث بطرقها ،كالشجر بال ثمر
 عملوا بأحكام الشريعة كلها.

تالن من  ،ولو مرة -بادر إلى العمل به-فاعمل به "وقال عمرو بن قيس  المَلئي: اذا بلغك شيٌء من الخير 
 كان هللا في الثواب أكثر. تأكثر  هذا في غير الواجبات، وكلما أهله"

ذا أردت حفظ الحديث فاعمل به" يعني أدعية االستفتاح لوال أنها مما يستعمل لصعب حفظها،  "قال وكيع: وا 
حفظها، ولذا ال تجد عند من ال يعمل من العلم إال التشهد وغير ذلك من األذكار لوال أنها يعمل بها لصعب 

 ."اذا أردت حفظ الحديث فاعمل به"لكن إذا طبق وعمل به ثبت  ،الشيء القليل؛ ألن العلم النظري ما يثبت
يقرأ، إذا قال  ،يقرأ ،يأتي ليعرض على الشيخ فيقرأ عليه "وال يطول على الشيخ في السما  حتى يضجره"قال: 
 ، ما يدريك عن ظرف الشيخ.هجر .، ال تضشوي، شوي شوي.....بعد  ،ال :الق : بركة،الشيخ
جره، قال الاهري، اذا طال المجلس كان للشيطان فيه يطول على الشيخ في السما  حتى يض "واليقول: 
ذا كان هذا في مجلس الحديث فالمجالس األخرا من باب أولىنصيب" فما بالكم  ،كان للشيطان فيه نصيب ،، وا 
 ،من طالب علم وعامة ،التي تطول بين عموم الناس على مختلف مستوياتهم ،مجالس القيل والقال ..،السبالمج

 وهللا المستعان. ،هذا السالمة منه شبه مستحيلة ،كثير  منهم يجلس الساعات ال يخرج بفائدة
ئدة وعلقها عن الشيخ فاتت استفاد فا فقد جاء الاجر عن ذلك"، ،"وليفد  يره من الطلبة وال يكتم شيئًا من العلم

ال سيما في الدراسة النظامية قليل عند الطالب، تجد  ،غيره من الطالب يطلع إخوانه عليها، وهذا مما يؤسف له
ن يوجد من رس أنه معتني بهذه الفائدة يندر أفهم من المد لى فائدة يظن أنها موضع سؤال،الطالب الذي يقف ع

وال يكتم شيئًا منه؛ ألن  ،ن، فعلى طالب العلم أن يحرص على إشاعة هذا العلموهللا المستعا ،يبثها بين إخوانه
 نسأل هللا العافية. ،من سئل عن شيء من هذا العلم فكتمه ألجم بلجام من نار

"وال يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية، قال وكيع: ال ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو قال: 
سواًء كان في السن أو في التحصيل، إذا لمست من نفسك أنك فقت فالن  ومن هو دونه" ،لهومن هو مث ،فوقه



ن كنت في الواقع  ،ال، قد يكون عنده ما ليس عندك ؟من الناس هل معنى هذا أنك تقدمت عليه من كل وجه وا 
جهده أن يستفيد  فيحاول الشخص ويبذل ،ال يلزم، وفي األنهار ما ليس في البحار ،حصلت من العلم أكثر منه

أو  ،أو مثله من زمالئه وأقرانه ،يستفيد من شيوخه بقدر اإلمكان ،سواًء كان فوقه هذا هو األصل ،من كل أحد
وهذا  ......،والمعلم يستفيد من الطالب غالبًا أكثر مما يستفيد  ،من هو دونه، وكم من فائدة أفادنا بها الطالب

 هو الواقع.
يحفظون األلوف المؤلفة من  ،ويفهمون الفهم المناسب ،الذين يحفظون  ،في صدورهمذهب العلماء الذين علمهم 

، تجد عند كثيٍر من الطالب ما ليس عند هذا الشيخ الذي تصدر، لكن لما فاقهم بسنه وتقدم .....النصوص
 ووهذا ه ،ن منهوهو في الغالب يستفيد منهم أكثر مما يستفيدو  ،وظنوا به الخير فجلسوا عنده ،عليهم بطلبه العلم

 وهللا المستعان. ،والواقع
تجده ينتقل في البلدان  "قال ابن الصَلح: وليس بموفف من ضيع شيئًا من وقته في االستالثار من الشيوخ"

شيوخه أثبت عددًا كبيرًا من أهل العلم، قرأ على فالن بتًا ب  وفي البلدة الواحدة من شيخ إلى شيخ علشان إذا كتب ثَ 
قطني وفالن عن ألف وألف وزيادة والدار  ،فالن، يسمع أن البخاري كتب عن أكثر من ألف شيخو  وفالن وفالن

وهذا ظاهر فيمن يتتبع  ،يستكثر من الشيوخ ،ويسمع عن الطبراني وغيرهم ممن كتبوا أعداد كبيرة من الشيوخ
يحصل على إجازة  اإلجازات، تجد بعض اإلخوان يضيع من الوقت الشيء الكثير والنفيس الثمين من أجل أن

 من فالن وعالن، ويضيع عليه ذلك الحفظ والفهم والعلم والعمل.
ومن غير أن يكون على حساب التحصيل ال بأس؛ ألن اإلبقاء  ،نعم إن تيسر له شيئًا من ذلك ومن غير تعب
قت من فينبغي المحافظة عليها، لكن اإلكثار منها وتضييع الو  ،على سلسلة اإلسناد من خصائص هذه األمة

وحضرت فالن وفالن هذه  ،إني قرأت على فالن وفالن وفالن :أو االنتقال من شيخ إلى شيخ ليقول ،أجلها
 وهللا المستعان. ،حقيقة  م رَّة إن كان هذا هو الهدف

في االستالثار من الشيوخ لمجرد الالثرة وصيتها،  من وقتهمن ضيع شيئًا  -يقوله ابن الصالح- "وليس بموفف
ذا حدثت ففتش"، قال: وليس  إذا كتبت اكتب عن كل أحد، من ذلك قول أبي حاتم الرااي: اذا كتبت فقمش، وا 

هذا ما فيه سهل يعني في التحمل تحمل كل شيء  ،كل ما تسمعه قيده، لكن إذا حدثت ،واكتب كل شيء
عتها األنفع ت أن تبلغ علمك إلى ا خرين ففتش، تخير من هذه العلوم التي جمدر وأإشكال، لكن إذا حدثت 

 واألصح منها. ،للناس
 "قال ابن الصَلح: ثم ال ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من  ير فهمه ومعرفته"،
هذا كثر في المحدثين بعد عصور الرواية االقتصار على مجرد سماع الحديث وكتابته من غير فهمه واالستنباط 

بعض الناس  ،"ولم ي فر بطائل ،"فيكون قد أتعب نفسهمعرفة هذه النصوص، الذي هو الفائدة العملية من  ،منه
، وما لكن إذا نظرت إلى ما في حفظه وما يستعمله من هذا المحفوظ وجدت الشيء اليسير ،يحرص على الكثرة

، تجد والتكاثر في جمع الكتب ،من هذا المحفوظ وجدت الشيء القليل، ونظير هذا من يبتلى بداء المكاثرة يفهمه
ما يجيب؛ ألنه ما قرأ شيء، هذا مع  ،ما يدري  ؟إذا تسأله ماذا قرأ ؟لكن ماذا قرأ ،عنده ألوف مؤلفة من الكتب

ال شيء بخالف  ؟يجمعون الكتب؛ ألنها تيسرت األسباب، ثم ماذا قرأ ،األسف الشديد واقع كثير من طالب العلم



ومن كل مذهب كتاب  ،وكتب السنة األمهات ،أو ثالثة السابقين، تجد عندهم من الكتب الشيء اليسير تفسيرين
 ،وكتب العقائد المهمة وهكذا، يعني إن تعدا ذلك أخذ من التواريخ أصحها ،وكتاب في اللغة أو اثنين ،معتمد

ويستفيد من هذه الكتب الفائدة المطلوبة، بينما ا ن تجد طالب العلم عنده مائة تفسير، وشروح  ،واألدب أعفه
بل المبتدعة أيضًا، ويجمع من  ،ة كلها، كتب المذاهب على اختالفها وتنوعها، مذاهب أهل السنةكتب السن

الكتب ما ال يسمح له وقته بمعرفة أسمائها، وكثرة هذه التصانيف ال شك أنها مشغلة عن التحصيل، والواقع 
 وهللا المستعان. ،شك وهي مشغلة بال ،ونحن ممن يعاني من هذا، أنا أعاني من كثرة الكتب ،يشهد بذلك

فأنصح طالب العلم أن ال يقتنوا من الكتب إال ما يحتاجون إليه، يعني شيوخنا عندهم تجد دالوب أو دالوبين فيه 
وعرفوا ما فيها، لكن مع الكثرة الكاثرة  ،وعلق عليها ،تجد هذه الكتب قرئت مراراً  ،مائة وخمسين مجلد وأمائة 

 .، وهللا المستعانهو في غنية عنها -مستعانوهللا ال-ينشغل اإلنسان بأمور 
 ن شراء الالتب عبادة.: اطالب: هناك من يقول

شراء الكتب بالنية الصالحة، الكتب التي ينوي بها أن يستفيد منها الفائدة المرجوة، لكن ويش تظن في شخٍص 
 ؟ليستفيد ؟يش يتصور من هذانعم إ ؟أكثر أقل ،ثالث ،أربع نسخ ،خمس نسخ ،يشري من كل كتاب عشر نسخ

 هللا المستعان.
 ...طالب:...

وأموره  ،نعم إذا كان هناك مقصد حسن ال بأس، تفاوت الطبعات أو تعدد أماكن بالنسبة له في مكان نسخة
 وهللا المستعان. ،ميسورة ال بأس، إذا كان هناك هدف ومقصد حسن ال بأس

علم اللي يجمعون كمية من الالتب ليس المقصد قراءة الالتب بالنسبة لطلبة ال -عفا هللا عنك-طالب: أيضًا 
نما قراءة األصول والسنن..  .كلها وا 

 غة يراجع بها ال بأس.للفي ا ثالثة ،المراجعة يقصدون منها المراجعة، يشتري كتابين ،المراجعة
 طالب: للبحث والمراجعة..

 له خر، على كل حال مثل ما ذكرنا كل شيءيراجع، قد ال يجد حاجته وبغيته في هذا الكتاب ينتقل إلى ا 
 وهللا المستعان.ضريبة،  الكثرة لهاضريبة، 

على سما  الالتب المفيدة من  -يعني ابن الصالح- ثم حث ،ولم ي فر بطائل ،"فيكون قد أتعب نفسه
 ،ويحفظه ،أوالً  -عز وجل-يعتني بكتب السنة، طالب العلم عليه أن يعتني بكتاب هللا  المسانيد والسنن و يرها"

ويكون ديدنه القرآن بالتدبر على الوجه المأمور به، ويطالع عليه  ،ويتلوه ،أو يحفظ ما تيسر له، ويديم النظر فيه
التفاسير الموثوقة عن أهل العلم ليفهمه، وتعينه هذه المطالعة على التدبر والفهم واالستنباط، ويعتني بعد ذلك 

وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه  ،لقرآن فيعتني بالصحيحينبالسنة التي هي المصدر الثاني بعد ا
ن أضاف إليها البيهق ،يعتني بهذه الكتب ،ومسند أحمد ،وموطأ مالك قد أحسن، والعمر ال يستوعب كل ي فوا 

ما لكن إذا اعتنى بالكتب الستة أو السبعة أو هذه الكتب الثمانية يحصل على خيٍر عظيم، وال نقول  ،الكتب
كم من حديث صحيح في  ،فكم من حديث صحيح في السنن ،إن السنة يكفي منها الصحيحان :يقوله بعضهم

لكن لتكن العناية بالصحيحين ثم بالسنن ثم  ،فال غنية عن بقية الكتب ،المسند لم يخرجه البخاري وال مسلم



المعتمدة المطروقة  ،وقة عند أهل العلمبالمسانيد وهكذا، ويعتني بما يعينه على فهم هذه الكتب من الشروح الموث
ثم  ،وتعينه على االستنباط فيقرأ في بداية الطلب على كل كتاب شرح أو شرحين ،التي تحل له خفايا هذه المتون 

 .، نعموهللا المستعان ،بعد ذلك تكن له ملكة بواسطتها يفهم ما يعرض له من المتون من دون مراجعة شروح
 :معرفة اإلسناد العالي والنازل النوع التاسع والعشرون:

ولما كان اإلسناد من خصائص هذه األمة وذلك أنه ، معرفة اإلسناد العالي والناالالنو  التاسع والعشرون: 
فلهذا كان طلب اإلسناد العالي ؛  ير هذه األمة متصَلً  ليس أمة من األمم يمكنها أن تسند عن نبيها اسناداً 

وقيل ليحيى ، اإلسناد العالي سنة عمن سلف :-رحمه هللا تعالى- أحمد بن حنبلفيه, كما قال اإلمام  مر باً 
سناد عالي. ،بيت خالي :ما تشتهي؟ قال :بن معين في مرم موته  وا 

لعلو اإلسناد,  طلباً  ؛ولهذا تداعت ر بات كثير من األئمة النقاد والجهابذة الحفا  الى الرحلة الى أقطار البَلد
ن كان قد منع من جو   .(الفاصل) :فيما حكاه الرامهرماي في كتابه ،اا الرحلة بعم الجهلة من العبادوا 

كلما طال اإلسناد كان الن ر في  :وقال بعم المتاللمين، ثم ان علو اإلسناد أبعد من الخطر والعلة من ناوله
  أعلم.وهللا ،التراجم والجرح والتعديل أالثر فيكون األجر على قدر المشقة, وهذا ال يقابل ما ذكرناه

، فرما العلو بقربه الى امام  حافظ أو -صلى هللا عليه وسلم-الى رسول هللا  وأشرف أنوا  العلو ما كان قريباً 
وهي انتهاء  :مصنف  أو بتقدمِّ السما  فتلك أموٌر نسبية، وقد تاللم الشيخ أبو عمرو  هاهنا عن الموافقة

وهي أن تساوي  :الى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة ه: وهو انتهاؤ مسلم مثًَل، والبدل اإلسناد الى شيخ
وهي عبارٌة عن ناولك عنه بدرجة حتى كرنه صافحك به وسمعته  :في اسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة

 نحوه. في كَلم الخطيب البغدادي ومن نحا منه، وهذه الفنون توجد كثيراً 
 الجدوى بالنسبة الى بقية الفنون. ه نوٌ  قليلندي أنوقد صنف الحافظ ابن عساالر في ذلك مجلدات، وع

ن كثرت رجاله فهذا اصطَلح خاص، وماذا يقول هذا  فرما من قال: ان العالي من اإلسناد ما صح سنده وا 
وعن الحافظ  ،وهذا القول محكٌي عن الواير ن ام الملك ح اإلسنادان لالن هذا أقرب رجااًل؟القائل فيما اذا ص

 .السلفي
اللهم اال أن يكون رجال اإلسناد الناال أجل  من  ،وهو مفضوٌل بالنسبة الى العلو ،فهو ضد العلووأما الناول 

ن كان الجميع ثقات، كما قال وكيٌع ألصحابه: أيما أحب اليكم: األعمش عن أبي وائل  ،رجال اإلسناد العالي وا 
؟ فقالوا: األول، فقال: أو سفيان عن منصور  عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ؟عن ابن مسعود

، وسفيان عن منصور عن ابر   اهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيهاألعمش عن أبي وائل شيٌخ عن شيخ 
 يتداوله الفقهاء أحب الينا مما يتداوله الشيوخ. ، وحديثعن فقيه

المراد بالعلو والنزول، وعرفنا  "النو  التاسع والعشرون: معرفة اإلسناد العالي والناال": -رحمه هللا تعالى-يقول 
كثرة  ،، والنزول يراد به كثرة الوسائط-عليه الصالة والسالم-المراد بالعلو قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي 

 .-عليه الصالة والسالم-الرواة بين الراوي وبين النبي 
األمم يمكنها أن تسند  من وذلك أنه ليس أمة"ولما كان اإلسناد من خصائص هذه األمة، : -رحمه هللا-يقول 

أن اليهود والنصارا فضاًل عن غيرهم  (الفصلزم في )قرر ابن ح عن نبيها اسنادًا متصًَل  ير هذه األمة"



ممن تقدمت بهم العهود والقرون ال يستطيعون أن يثبتوا خبرًا واحدًا عن أنبيائهم بالسند المتصل، بل هذا األمر 
منمن خصائص هذه األ دينها البقاء إلى قيام الساعة، فاحتيج إلى مثل هذه الخصيصة تبعًا ل مة، هي التي ض 

 وهللا المستعان. ،لحفظ الدين
ال شك أن اإلسناد العالي مرغوب عند أئمة الحديث، وذلكم  "فلهذا كان طلب اإلسناد العالي مر بًا فيه"يقول: 

 -عليه الصالة والسالم-لراوي وبين النبي أنه كلما قلت الوسائط قلَّ احتمال الخلل في اإلسناد، اإلسناد بين ا
ثالثة احتمال الخطأ والوهم والسهو والغلط فيه أقل من االحتمال فيما لو كان اإلسناد خمسة مثاًل أو ستة؛ ألنه 

ال ويحتمل أنه وقع فيه ذا كان األمر كذلك كان اإلسناد  ،ما من راوي من الرواة وا  أو وقع له شيء من ذلك، وا 
 ن اإلسناد النازل.العالي أرغب م

"كما قال اإلمام أحمد بن حنبل: اإلسناد العالي سنٌة عمن سلف، وقيل لحيى بن معين في مرم موته: ما 
سناٌد عالي"  يش يستفيد من البيت الخالي؟بيت  خالي إ تشتهي؟ قال: بيٌت خالي، وا 

 ...طالب:...
الي، بل لو ر من الناس يستوحش من البيت الخويتلذذ بمناجاته، ا ن واقع كثي ،ويأنس به ،يتفر  ويخلو بربه

هذا واقع كثير من  ،العدد الذي يسكن هذا البيت شيء يسير طلب الزيادة، نادوا آل فالن يكثرون  كان......
ياك ساعة الناس يردون الصوت، ولو قيل: هلمَّ يا فال بلهجته  ،بلسانه أو نفهم، يقول نستذكرن نجلس إحنا وا 

ما روضت على هذا، ولذا تجد  ،م، المشكلة أنه ما روضت النفوس على التلذذ بمناجاة هللانع ،نتقابل كأننا جن
 وهللا المستعان. ،يوسع صدره :اإلنسان يندر أن يجلس في بيت بعد خروج أهله منه، يطلع على ما يقولون 

وقات التي هي وهذه األ ،والعمر قصير ينبغي للمسلم على وجه الخصوص طالب العلم أن يعتني بهذه األنفاس
وعمر اإلنسان نفسه، هو في كل ساعة  ،في الحقيقة هو، هي عمره، الدقائق التي يعيشها والساعات هي عمره
 وهذه الساعات. ،وهذه األوقات ،ينقص، ينقص وهو يسير إلى الدار ا خرة، فعليه أن يغتنم هذه األنفاس

 وكأن قدي  فقد حان منه الملتقى*** ن حجًة ستي -رحمه هللا-يقول ابن عبد القوي -ر ومن سار نحو الدا
 وهللا المستعان. ؟إلى متى يصل، افي أو خمسين سنةيتصور شخص ستين سنة يقطع الف

ي رجل إلى  : "ولهذا تداعت ر بات كثير  من األئمة النقاد، والجهابذة الحفا  الى الرحلة الى أقطار البَلد"،يقول
أنه ذكر في ترجمة فالن من الناس من العلماء الكبار دراية، كثيرًا ما ي  من تميز في هذا الشأن في الرواية وال

هو اإلمام  :يش معنى ر حلة؟ يعني ي رحل إليه، والذهبي في صدر التراجم في السير إذا أراد أن يصفر حلة، إ
 يجول في البلدان. ،يش معنى الجوال؟ نعم، الذي يرحلالمحدث الكذا الجوال، إ

 ...طالب:...
 حل في البلدان من أجل طلب الحديث.نعم ير 

ن كان قد منع من جواا الرحلة بعم الجهلة من بعم العباد فيما حكاه الرامهرماي في  "طلبًا لعلو اإلسناد، وا 
: تسافر عي، منع بعض الجهال من العباد، يقولا بين الراوي والو  -معروف–المحدث الفاصل  ،كتابه: )الفاصل("

كم تقرأ من  ،د على الوجه المطلوب، من أجل حديث أو أحاديث في هذا الشهرلك تتعب شهر كامل، ما تيسر
القرآن من مرة، وكم تصلي هلل من ركعة، وكم تقوم هلل من ليلة في هذا الشهر، وأنت بهذا السفر يضيع عليك 



ما و  ؟ي يردهما الذ ،وهو يرحل وينتقل من بلد إلى بلد ،هذه نظرتهم، والموفق يستعمل هذه األشياء ،أمور كثيرة
قد تتجه همته ورغبته وعنايته إلى ما هو بصدده، يعني يعجب اإلنسان إذا و نعم  ؟الذي يصده عن قراءة القرآن

وسمع عليه أحاديث أو سمع عليه  ،قرأ في ترجمة شخص من أهل الحديث أنه التقى في الحج بفالن وفالن
من هذا النوع الذين أشار  :أين هذا؟ قد يقول قائل :ولخمسة أيام ليل ونهار يقرأه، نقأيام، كتاب كامل في أربعة 

وهذه األوقات في المسامرة مع  ،رف هذه األيامصإليهم الحافظ ابن كثير يقول: شخص جاء إلى البالد المقدسة ي
يعني نفترض شخص معه  ؟أو يقرأ عليه كتاب، لماذا ال يستغل هذا الوقت بالعبادة الخاصة ،فالن ومع عالن

شخص عنده إسناد عالي بينه وبين ب إلى مكة لمعه صحيح البخاري، يذه ،ري في هذه األزمانصحيح البخا
وال يستغل األوقات ال في صالة وال في  ،عشرين يوم ليل نهار ،فيقرأ عليه البخاري في مدة عشرة أيام ،البخاري 
ي هذا المكان الفاضل وهو عنده البخاري يمكن أن يقرأ في بلده، ويستغل الوقت ف ،وال في تالوة ،طواف

يعرف ؟ هو عنده البخاري طلب العلم أفضل :قول: لماذا ال يفعل هذا؟ أو نقولة، نبالعبادات الخاصة المضاعف
اختم بدل ما  ،اقرأ القرآن :والشيخ مجرد إسماع وليس منه أي تعليق على الكتاب، ماذا نقول؟ نقول ،يقرأ ويستنبط

واترك  ،وطف كذا أسبوع ،كذا ركعةوصل   ،اقرأ القرآن ثالث مرات ،ة أيامتقرأ البخاري على هذا الشيخ، في عشر 
والقراءة  ،لكن ال تنفق عليه الوقت كله، وألن المسألة مسألة قراءة ،أو خله معك ،البخاري إذا رجعت إلى بلدك

 البخاري ليس متعبدًا بتالوته كالقرآن، ها؟
 ...طالب:...

كتب، م بعلماء في بالد الحرمين وقرأوا عليه واره الحافظ العراقي التقفي تراجم األئمة الحافظ ابن حجر وغي
، هذه القراءةخالل فرص يمكن ال يجد هذا العالم غير هذه المرة، وكم من فائدة تحصل من  ،وق رئت عليهم كتب

 .نعم
 ...طالب:...

شيوخ فيه فوائد، وكم من فائدة وال شك أن لقاء ال ،إن كان مع هذه القراءة يحصل له قدر زائد من الفوائد :نقول
ال سيما أهل العلم الشرعي، فيها فوائد في هذه الرحالت، كم من فائدة  ،دونت في الرحالت التي يكتبها أهل العلم

" حينما ، في الوجهة الشريفة إلى مكة وطيبةبما جمع بطول الغيبة ،ملئ العيبة: )نفيسة عزيزة في رحلة ابن رشيد
مملوء مشحون بالفوائد سببه لقاء الشيوخ،  ،ن جمع، والكتاب في أكثر من خمسة مجلداتسافر إلى بالد الحرمي

والعناية بها أهم من العبادات الخاصة، لكن إذا افترضنا أن شيخ من  ،هذه الفوائد المتعدية ال شك أنها أفضل
 ،هر الكامل تقرأ البخاري العوام عنده إسناد عالي في البخاري تذهب إلى تلك األماكن المقدسة فتشغل نفسك الش

 ال، اغتنم وقتك في العبادات الخاصة نعم، فاألمور تقدر بقدرها. :وال يعلق بكلمة نقول
نعم، مثل ما ذكرنا أن سبب اهتمام أهل العلم بالعلو قلة  "ثم ان علو اإلسناد أبعد من الخطر والعلة من ناوله"

، فإذا قلت هذه -عليه الصالة والسالم-اوي وبين النبي عنه لكثرة الوسائط بين الر  ، والنزول مرغوبالوسائط
ما من راوي إال ويحتمل أنه أخطأ، فإذا كثر الرواة كثر احتمال  ،احتمال الخطأ؛ ألنه ما من واسطة الوسائط قلّ 

ذا قلّ  ،الخطأ  احتمال الخطأ. الرواة قلّ  وا 



يعني سبق أن بعض المتكلمين قال: ال  ؟ما أدري ما الذي يقحمهم في مثل هذه العلوم "وقال بعم المتاللمين"
ال يوجد  ،يوجد حديث موضوع، كيف ال يوجد حديث موضوع؟ كتب الموضوعات مملوءة، في هذا الكتاب تقدم

ال ما هو بصحيحإ ؟))سيكذب علي((حديث موضوع، فقيل له: ما رأيك بحديث:   يش؟ إيش رأيه؟ صحيح وا 
ن قال :قال فإن ؟غير صحيحأو صحيح ما في إال  بيقول هو؟ ليس بصحيح  :صحيح بطلت حجته بالحديث، وا 

وهللا المستعان، فالمتكلمون يقحمون أنفسهم  ،ما دام ما هو بصحيح سيكذب عليهاه بطلت حجته بالرد العملي، 
 في هذه األمور وليسوا منها من قبيٍل وال دبير.

يقول: بدل من أن تنظر  ح والتعديل أالثر""قال بعم المتاللمين: كلما طال اإلسناد كان الن ر في التراجم والجر 
لتنتهي من  لك ربع ساعة خمس دقائق تبيبواحد  ، كلفي حديث إسناده ثالثي تنظر في تراجم هؤالء الرواة

هؤالء الثالثة بربع ساعة، لكن لو كان تساعي تحتاج إلى ثالثة أرباع الساعة، ثالثة أضعاف من الوقت واألجر 
ثالثة أرباع ساعة أفضل من أن تتعب ربع ساعة، لكن هذا كالم من ال يفقه من  وأنت تعبت ،على قدر النصب

أما لذاتها  ،هذا العلم شيء، وال يعرف أن المشقة ليست مطلوبة لذاتها، فإذا ثبتت تبعًا للعبادة أجر المسلم عليها
 يريد أن يشق على نفسه لذات المشقة فال.

بيته قريب من  ،هذه الخطوات، لكن لو كان المسجد قريب منه لو كان منزله بعيدًا عن المسجد كتب له أجر
أخطو ألف خطوة، نقول:  ،أروح أدور على الحارة ،بداًل من أن أخطو عشرين خطوة إلى المسجد :قال ،المسجد

ما لك أجر، ليس لك من األجر شيء؛ ألن تعبك هذا وخطواتك ليست للعبادة؛ ألن هذا المشي ال يقصد لذاته 
الشرق ثم  ىلو قال: أنا أحج بداًل من أن أذهب من الطريق المستقيم ثمانمائة كيلو أروح أقص، عبادةهو تابع لل

 ،ما لك أجر، نعم األجر على قدر النصب ،ثم آتي إلى الغربية في خمسة آالف كيلو، نقول: ال ،الشمال ىأقص
 .إذا كان هذا النصب مما تتطلبه العبادة؛ ألن الوسائل لها أحكام المقاصد

ما في شك أن النظر في هذا الباب إلى  وهللا أعلم" ،وهذا ال يقابل ما ذكرنا ،"فيكون األجر على قدر المشقة
 وال في هذا الشأن. ،الصحة والضعف والتعب ال دخل له في هذا الباب

و: العلو ألنهم يقسمون العل "-صلى هللا عليه وسلم-"وأشرف أنوا  العلو ما كان قريبًا الى رسول هللا يقول: 
عليه -تقل الوسائط بينه وبين النبي  ،ظاهر -عليه الصالة والسالم-وهو ما كان القرب فيه إلى النبي  ،المطلق

أو القرب من كتاٍب مشهور من الكتب، يعني أنت  ،نسبي، كالقرب من مصنف هناك علوو  ،-الصالة والسالم
إسناد يكون  تين البخاري غالبًا، لكن لو وجدتروي صحيح البخاري بوسائط عدتها في الغالب عشرين بينك وب

كما أنك قربت من مصنف، لكن  ،البخاري وهو  عشر هذا علو؛ ألنك قربت من إمام بينك وبين البخاري خمسة
الحديث استفاد من قربك وبعدك؟ استفاد؟ ما استفاد شيء، فهو علو  نسبي، القرب من النبي  ؟هل حقيقة األمر..

 وهو األولى من أنواع العلو. ،هو األكمل -عليه الصالة والسالم-
الى شيخ اإلسناد هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء  -يعني ابن الصالح-"وقد تاللم الشيخ أبو عمرو  يقول:
يعني نفترض أنك شخص عشَت في القرن الرابع مثاًل، واستطعت أن تصل إلى حديث أو شيخ البخاري،  مسلم"

بشار، أو رواه مسلم عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة فصار بينك وبين ابن  رواه البخاري عن شيخه محمد بن
 :والبدل، نعم، وافقت البخاري في روايته عن شيخه ؟يشد بن بشار راوي واحد، فتكون كأنك إأبي شيبة أو محم



ذا محمد بن جعفر هبشار هو انتهائه إلى شيخ شيخه اطلع فوق، يعني وصل إسنادك إلى غ ندر شيخ محمد بن 
من شٍر قد  ،))ويل  للعربأن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، البخاري يروي حديث:  :والمساواة ،بدل

من طريق تسعة، والحافظ العراقي بعده بخمسة قرون ونصف يروي بعض األحاديث بواسطة تسعة،  اقترب((
، وفيها نزول شديد بالنسبة لممام هذه مساواة للبخاري، وهي فيها علو شديد بالنسبة لمن؟ للحافظ العراقي :نقول

وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه، يعني إذا ساويت  :البخاري، والمصافحة
أو  ،في إسنادك تلميذ البخاري أو تلميذ مسلم فصرت بمنزلة التلميذ ألحدهما، فكأنك صافحت اإلمام البخاري 

 أن التلميذ يصافح شيخه.صافحت اإلمام مسلم؛ ألن المعتاد 
"وهذه الفنون توجد كثيرًا في كَلم الخطيب البغدادي ومن نحا نحوه، وقد صنف الحافظ بن عساالر في ذلك 

يعني كونك تصل إلى  "الفنون  وعندي أنه نوٌ  قليل الجدوى بالنسبة لبقية -في العوالي والنوازل- مجلدات
لكن قليل الجدوا؛ ألن  ،جاٍل أقل تحرص على هذا العلوبر  ،مصنف مشهور من دواوين اإلسالم بإسناد أقل

ال  ،وال ببعدك منه ،والمعتمد عند أهل العلم ال يستفيد بقربك منه ،الحديث ما دام دون في هذا الكتاب المعتبر
 وهللا المستعان. ،علو وال نزول حقيقي

 طالب:........ الموافقة والبدل والمساواة.
شيبة نعم، أبي توافق مسلم في الرواية عن أبي بكر بن  ،تنتهي إلى شيخ مسلمويش يصير؟ أنت في الموافقة 

تساوي في إسنادك بغض النظر عن إسناده  :البدل تنتهي إلى شيخ شيخه كأنك أبدلت الشيخ بغيره نعم، المساواة
، ومثل ما خالشيتكون مساويًا أو تصل إلى تلميذ الشيخ ومن عادة التلميذ أن يصافح  :في العدد، والمصافحة

يعني هل تظن أن العلو والنزول من أنواع علوم الحديث مثل  "نوع  قليل الجدوا بالنسبة.." ابن كثير:قال الحافظ 
 يش بين هذا وهذا من فرق؟؟ إالمعلّ 

 طالب: شاسع.
ا صح "فرما من قال: ان العالي من اإلسناد مالجدوا،  بينهما مفاوز، هذا أعظم األنواع وهذا قليل شاسع، يعني

ن كثرت رجاله"  ن ال شك أنه علو، عالي وهو في الوقت نفسه غالي إذا صح السند هذا هو المطلوبسنده وا  ، وا 
 خاص، أهل العلم إذا أطلقوا العالي والنازل فيريدون به قلة رجال اإلسناد. حصطالكثرت الرجال لكنه ا

وصح قليل الوسائط كالهما عالي؟ ماذا  ،طصح كثير الوسائ "وماذا يقول هذا القائل فيما اذا صح اإلسنادان"
إن العالي ما صح سنده؟ لو صح سند النازل وصح سند العالي؟ صح الثالثي وصح  :يقول الذي يقول

 إن كاًل منهما عالي. :كالهما عالي؟ ال يستطيع أن يقول ؟التساعي
بي طاهر السلفي معروف إمام الحافظ أ "وهذا القول محكي عن الواير ن ام الملك وعن الحافظ السلفي"يقول: 

 محدث رحال جوال جمع وروا عن عدٍد كبير من الشيوخ.
"وهو نوع من أنواع العلو إال وفي مقابله نوع  من أنواع النزول، من ما كان  "وأما الناول فهو ضد العلو"يقول: 

ني إذا ، يع"سناد العالياللهم اال أن يكون رجال اإلسناد الناال أجل من رجال اإل ،مفضوٌل بالنسبة الى العلو
بينما حديث آخر روي بإسناٍد نازل ورواته كلهم ثقات ال  ،عالي وفيهم المتكلم فيه قدر أن الحديث روي بإسناد

 شك أن هذا أرجح.



ن كان الجميع ثقات" لكن رجال اإلسناد النازل أوثق من رجال اإلسناد العالي حينئٍذ  ،هؤالء ثقات وهؤالء ثقات "وا 
 ""كما قال وكيٌع ألصحابه: أيما أحب اليكم: األعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود؟ل على العالي، يرجح الناز 

هذا نازل، األعمش عن أبي وائل عن  أو سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟""ثقات 
 ،خماسي، األول أعلىابن مسعود كم؟ ثالثي، الثاني: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود 

أهل رواية، وسفيان عن منصور  ،أهل حديث "األعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ"لماذا؟ ألن  ،والثاني أغلى
 عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود هؤالء أهل دراية، فقيه  عن فقيٍه عن فقيه.

ت هذه الكلمة على إطالقها؛ ألن وليس ""وحديٌث يتداوله الفقهاء أحب الينا من حديث  يتداوله الشيوخيقول: 
الغالب أن الضبط واإلتقان عند أهل الحديث، لكن إذا اجتمع مع الحديث فقه ونظر، يعني مع األسف فقه ونظر 
ال شك أن ما يرويه الفقيه أولى باالعتماد مما يرويه المحدث الصرف إذا اشتركا في الضبط والحفظ واإلتقان؛ 

 اإلسناد ينظر أيضًا في المتن من حيث المخالفة وعدمها، وهللا أعلم.ألن الفقيه مع نظره إلى ثبوت 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (14للحافظ ابن كثير ) شرح كتاب اختصار علوم الحديث

 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 :معرفة المشهورالنوع الثالثون: 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم ا فر لنا 

 برحمتك يا أرحم الراحمين.ولشيخنا والسامعين 
والشهرة أمر نسبي, فقد ، معرفة المشهور: النو  الثَلثون: -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الحافظ ابن كثير  

 أو مستفيضاً  ثم قد يكون المشهور متواتراً ، يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند  يرهم بالاللية
 وهو ما ااد نقلته على ثَلثة.

 وقد يكون المشهور صحيحاً ، وهذا اصطَلح منه ،أن المستفيم أقوى من المتواتر :قاضي الماورديوعن ال
 ،أو هي موضوعة بالاللية ،وقد يشتهر بين الناس أحاديث ال أصل لها، وحسناً  (،األعمال بالنيات): كحديث

 .وهذا كثير جداً 
رحمه هللا -روي عن اإلمام أحمد  ومن ن ر في كتاب الموضوعات ألبي الفرو بن الجواي عرف ذلك, وقد

"من بشرني بخروو آذار بشرته : أربعة أحاديث تدور بين الناس في األسوا، ال أصل لها :أنه قال -تعالى
ن جاء على  ،و"نحركم يوم صومكم" ،فرنا خصمه يوم القيامة" و"من آذى ذمياً  ،بالجنة" و"للسائل حف وا 
 .فرس"

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وسلم وبارك على عبده ورسولهالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا 
المشهور اسم  "والشهرة أمٌر نسبي"يقول:  ،"النو  الثَلثون: معرفة المشهور": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

ي ومنه سم ،المشهور المعروف الواضح فقد يشتهر" ،"الشهرة أمٌر نسبي "فقد يشتهر.."مفعول من الشهرة، 
خفيًا  ،يعني أن هذا األمر قد يكون مشتهرًا مشهورًا لقومٍ  ،، والشهرة أمر  نسبيالشهر لوضوحه واشتهاره بين الناس

الشهرة  في عموم األشياء، الحديث أو غيرهمن غامضًا عند آخرين، وهذا واضح بغض النظر عن كونه مشهور 
يشتهر عند الخاصة، يشتهر  ال ، يشتهر عند العامة مايشتهر عند العامةال أمر  نسبي، يشتهر عند أهل العلم ما 

عند التجار ما ال يشتهر عند الفقراء، يشتهر عند الفقراء ما ال يشتهر عند األغنياء وهكذا، فالشهرة أمر  نسبي 
 في كل شيء.

دهم ويستفيض عن ،حديث يتداوله الناس "فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند  يرهم بالاللية"
قد يكون ليس  ،علوم أخرا الوقد يكون من أهل العلم ممن له عناية ب ،من أهل العلم ال سيما عند أهل الحديث
ن كان منتسبًا  ،معروفًا عنده، أو لم يطرق سمعه البتة العلم، واشتهر عند أهل الحديث وتواتر عندهم  إلىوا 

ن كانوا ممن يعتني بالعلم ويعنى به،  ،آخرين تداولها المحدثون وهي ال تعرف عند قومٍ و  ،أحاديث واستفاضت وا 
يعني ممن يعنى بالعلوم األخرا فضاًل عن  "فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند  يرهم بالاللية"



هذا  ))من بنى هلل بيتًا((من ال عناية له بالعلم البتة، فإن مثل هؤالء قد تخفى عليهم األحاديث المتواترة، حديث: 
 اتر عند أهل العلم.متو 

 ممررررررررررا تررررررررررواتر حررررررررررديث مررررررررررن كررررررررررذب
 

 ومررررررررررررررن بنررررررررررررررى هلل بيتررررررررررررررًا واحتسررررررررررررررب 
 ججج

تواتر عند أهل الحديث تواتر معنوي حديث الحوض والشفاعة، وقد تخفى على بعض الناس من المسلمين وهي 
هل يحتاج  ؟متواترة، والمتواتر حكمه إفادة العلم القطعي على خالٍف بينهم هل يفيد العلم النظري أو الضروري 

 مور نسبية.األهذه  -رحمه هللا تعالى-المقصود أنه كما قال الحافظ  ؟إلى نظر واستدالل أو ال يحتاج
قد يستفيض حديث يتداوله األدباء وهو ال  "فقد يشتهر عند أهل الحديث ويتواتر ما ليس عند  يرهم بالاللية"
فه أهل الحديث، حديث يشتهر عند النحاة ال يعرف حتى عند أهل الحديث، حديث يشتهر عند الفقهاء ال يعر 

المشهور له  "ثم قد يكون المشهور متواترًا أو مستفيضًا"الحديث ال يعرفونه، أهل يعرفه أهل الحديث وهكذا، 
ن كان المشهور والمستفيض عند أكثر العلماء بمعنًى واحد، لكن المتواتر له حقيقة  ،حقيقة تميزه عن المتواتر وا 

والمستفيض مشهورًا صحيح، لكن قد يكون المشهور  ،غيره، قد يكون المشهور مستفيضًا صحيحوحد يميزه عن 
ال ال؟ إال إذا قصد به الشهرة على األلسنة  يعني الشهرة غير االصطالحية. ،متوترًا يمكن وا 

لنقلة زادوا هؤالء ا ..،يريد بذلك الشهرة االصطالحية، لكن إن زادت هذه "وهو ما ااد نقلته على ثَلثة"يقول: 
ن كان مشهورًا على األلسنة  ،على ثالثة وبلغوا حد التواتر خرج عن كونه مشهور اصطالحًا إلى كونه متواتراً  وا 

ينسبوه إلى و  ،ن مثلهمعدد يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب ع شهرة غير اصطالحية، فالمتواتر: يرويه
والمتواتر والمشهور  ،عقول، ال بد أن يكون مستنده الحسإلى أمٍر محسوس ال م ،شيء محسوسأمر محسوس، 

وبينوا حقيقتها، لكن إن بحثت عنها في  ،والمستفيض والعزيز والغريب هذه ألفاظ اصطالحية تداولها أهل العلم
وال ضير  ،وهكذا في جميع العلوم، جدت اصطالحات بعد القرون المفضلة ،القرون الثالثة المفضلة قد ال تجدها

وضبط العلوم، وال  ،ك؛ ألن المقصود منها التيسير على طالب العلم، المقصود منها التحديد والتيسيرفي ذل
اصطلحوا على تقسيم األخبار إلى متواتر وآحاد،  ،يعني هذا أنه يتدين بهذه األلفاظ، لكنها أمور اصطالحية

ا على تقسيم ا حاد إلى مشهور اصطلحوا على تقسيم المتواتر أيضًا إلى ضروري ونظري في إفادته، اصطلحو 
، فقد جد في كثيٍر من العلوم أو جميع العلوم الشرعية -إن شاء هللا تعالى-وال إشكال في ذلك  ،وعزيز وغريب

ن هذه من البدع التي ينبغي تركها أو : إنقولهل بل وال عند التابعين، ف ،اصطالحات ال توجد عند الصحابة
 تيسير والتسهيل والتقسيم.ال، المقصود منها ال ؟يجب تركها

ن هذا من : إطهور وطاهر ونجس نعم؟ هل نقول :تنقسم إال ثالثة أقسام هل يعرف أبو بكر وعمر أن المياه
قد يقول قائل: ، ويغايروا بينها، ويميزوا بينها ،تسهيل على طالب العلم؛ ليعرفوا هذه الحقائقتيسير و البدع؟ هذا 

إلى كذا؟ ومن أين لكم أن الماء ينحصر في هذه األقسام؟ من أين لكم أن  من أين لكم أن هذه األخبار تنقسم
شروط الصالة تنحصر في تسعة؟ من أين لكم أن أركان الصالة تنحصر في أربعة عشر؟ هاتوا أدلة على أنها 

ذه استقراء النصوص، الطريق في إثبات مثل ه ،الطريق في إثباتها االستقراء :محصورة في األربعة عشر، نقول
 األمور االستقراء.



األخبار ال شك أنها متفاوتة، فمنها  ؟أن األخبار متفاوتة في إفادتهاَوه ل َواه ل  شك وال يظن ظان وال يذهبيوال 
ويتثبت فيه، ومنها ما يرد بمجرد سماعه،  ،ما يلزم بقبوله بمجرد سماعه، ومنها ما يتوقف في قبوله على..

به الحس والواقع أن خبر زيد من الناس ليس مثل خبر عمرو، الناس  فاألخبار متفاوتة، وهذا شيء يشهد
تتفاوت  ينمتفاوتون في قوة الضبط والحفظ واإلتقان والعدالة والديانة هم يتفاوتون، وتبعًا لتفاوتهم في هذين األمر 

مائة أو  أخبارهم، أيضًا عددهم يختلف ويتفاوت، خبر  يحمله عشرة ما هو مثل خبر يحمله واحد، خبر يحمله
ألف ليس مثل خبر يحمله واحد أو اثنان، االحتمال قائم في خطأ الواحد واالثنين وهو عن الجماعة أقل أو أبعد، 

-كما قال اإلمام الشافعي  ،االحتمال أقل ورودًا في خبر الجماعة، والجماعة أولى بالحفظ والضبط من الواحد
ذا عرفنا أن األخبار متفاوتة فكون-رحمه هللا أو هذا النوع بهذا  ،نا نسمي هذا النوع من هذه األخبار بهذا االسم، وا 

أو جاء من يصطلح ويغير هذه االصطالحات ويبين، والنصوص الشرعية ال تمنع من ذلك، هذه  ،االسم
 اصطالحات وال مشاحاة في االصطالح.

يقول:  -سبحانه وتعالى- ال يسمى مشهور، ليش؟ ألن هللا ،منهم من قال: ينبغي أن يكون خبر الثالثة عزيز
{} ْاَنا بَِّثالِّث   ،يش؟ مؤزر، من أهل العلم من قال بهذا الكالموخبر االثنين ليس بعزيز نسميه إ [( سورة يررس54)] َفَعا 
ْن َأْهلِّي{} يًرا م ِّ  الثاني إلى األول. يعني ضم [( سورة طره49)] َواْجَعل ل ِّي َواِّ

على كل حال هي اصطالحات، وشيخ  ،كانت أولىقات الشرعية يقول: واالصطالحات كلما قربت من اإلطال
وحربه للبدع والمبتدعة يستعمل هذه االصطالحات، ويقسم األخبار  ،اإلسالم الذي ال يشك في إمامته في الدين

ن هذه بدع ينبغي أن : إإلى متواتر وآحاد، وال يختلف مع أهل العلم في هذا، بل يمثل بأمثلته، ثم يأتي من يقول
التي بنيت على هذه األقسام ورتبت  ،ن النخبة زبالة المصطلحصطلح منها، حتى قال قائلهم: إظف كتب المتن

 على هذا.
ن قصده هدم : إهذه دعاوا سمعناها ممن له عناية بهذا العلم وال شك، له عناية وال يتهم في قصده، ال نقول

نعرف للناس أقدارهم، للمتقدمين أن الظن، لكن ينبغي  ال نظن بهم هذاأبدًا، أو اإلساءة إلى العلم وأهله  ،العلم
 وللمتأخرين أقدارهم وهكذا، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ،أقدارهم

وال خطر على الدين وال على أهله؛ ألنها مجرد  ،وال إشكال ،على كل حال هذه التقاسيم ال ضير منها
ذا اصطالحات، والواقع والحس يشهد بأن األخبار متفاوتة، و  ذا كانت متفاوتة ينبغي أن تصنف إلى درجات، وا  ا 

من  ..، هل هنا وال مشاحاة في االصطالح، هناك نص   ،صنفت إلى درجات فلتسمى هذه الدرجات ما سميت
هذه االصطالحات شيء يخالف النصوص الشرعية؟ ليس في ذلك ما يخالف، نعم الحساسية تأتي عند بعضهم 

كونه يفيد الظن هو  كون خبر الواحد يفيد الظن نعم هو يفيد الظن، لكن معمن رد المبتدعة لخبر الواحد، و 
لكن ال يمنع بمناسبة ذكر أول  ،وذكرناها سابقاً  ،يش معنى مفيد للظن؟ هذه مسألة قررناها مراراً موجب للعمل، إ

 أقسام ا حاد وهو المشهور ال مانع من إعادتها.
خبر الواحد؟ خبر الواحد هو الخبر الذي ينقله العدد الذي لم يبلغوا  ما :؟ أوالً ..يش معنى كون الخبر الواحد..إ

يضطرك إلى قبوله، خبر ينقله  ،حد التواتر، لم يبلغ العدد حد التواتر، يعني ليس مجرد سماع كالمهم ملزم بقبوله



خبر  وهذا مجرد اصطالح، ،آحاد ،خبر واحد :عشرة عدد محصور نقول ،خمسة ،أربعة ،ثالثة ،اثنين ،واحد
 أو ثالثة هو محتمل للصواب والخطأ. ،أو اثنان ،الواحد سواًء نقله واحد

معصوم من الخطأ، ال يغفل، ال الحافظ الضابط مالك بن أنس نجم السنن هل خبره ملزم بالقبول؟ بمعنى أنه 
مالك خبر  ما في أحد، ليس بأحد معصوم، إذًا إذا نقل اإلمام ؟ال يسهو، من يعرو من الخطأ والنسيانيخطئ، 

لكن االحتمال قائم، هل معنى هذا أنك تحلف على جميع  ،ولو جاء من طريق ثاني وثالث ،هذا خبر واحد :نقول
إذًا ما دام ؟ ال تحلف على هذا، ما نقله إليك ؟أو على جميع ما رواه اإلمام أحمد بن حنبل ؟ما نقله اإلمام مالك
ض مائة بالمائة، وما ييش معنى العلم؟ الذي ال يحتمل النقم، إم الخبر لم يصل إلى درجة العلهذا االحتمال قائ
ن الخبر وصل إلى مائة بالمائة؟ ال : إوارد هل يمكن أن نقول -احتمال الخطأ والسهو والنسيان-دام االحتمال 

يمكن، ال بد أن ينزل بنسبة ما يتصف به هذا الناقل من الحفظ والضبط واإلتقان، قد تصل النسبة في خبر 
مائة، بس إال أننا ال ندعي عصمته، ثمانية وتسعين بالو  ،إلى تسعة وتسعين ،النقلة إلى قريب من الكمال بعض

يش معنى الظن؟ الظن هو االحتمال الراجح، والراجح من نسبة وجد االحتمال فالخبر يفيد الظن، إوحينئٍذ ما دام 
الكذب هو بعين إلى واحد؛ ألن نسبة الصفر متفاوتة، والمرجوح من تسعة وأر  ،واحد وخمسين إلى تسعة وتسعين

 يعني على حٍد على سواء. ،الصريح، والخمسين هو الشك
نجم  -رحمه هللا تعالى-دعونا نوصل خبر مالك  ،ن خبر مالك ال يصل إلى نسبة مائة بالمائة: إما دام نقول

الحتمال المرجوح، لكن ال نلتزم خبر واحد ويفيد الظن؛ ألن الظن هو ا :السنن إلى خمسة وتسعين بالمائة، نقول
 جاء الظن ويراد به اليقين :نعم، نقول ،والظن ال يغني من الحق شيئاً  ،خبر الواحد ال يفيد الظن ،بلوازم المبتدعة

ْم{} ،، يراد به االعتقاد الجازمأيضاً  يَن َيُ ن وَن َأن ُهم م ََلُقو َرب ِّهِّ متفاوتة،  وال شك أن الظنون  [( سورة البقرة41)] ال ذِّ
ال يغني من الحق  ،وال نلتزم بلوازم المبتدعة؛ ألن المبتدعة يقولون: ما دام االحتمال قائم إذًا الظن ال قيمة له

مع إفادته الظن هو موجب للعمل؛ لألدلة الكثيرة الصحيحة  :ال، نقول :وعلى هذا يردون خبر الواحد، نقول ،شيئاً 
 الصريحة.

وت، فالخبر المتواتر احتمال نقيض؟ ما في احتمال، إذًا هو قطعي، قطعي الثب قد يكون الخبر في القرآن فيه
نسبته مائة بالمائة، هل كل ما كان قطعي الثبوت قطعي أن ال يحتمل النقيض بمعنى  ،قطعي الثبوتبمثابة 

ن : إهل نقول ؟العيد نسبته صلّ  على صالة [( سورة الكوثر4)] َفَصل ِّ لَِّرب َِّك َواْنَحْر{}الداللة؟ ال، يعني نسبة داللة 
ن كانت قطعية الثبوت إنما ظنية الداللة، وال نقول ب صالة العيد كالحنفية؟ ا ية قطعية في الداللة فنوج ا ية وا 

ونطرح  الظن ال يغني من الحق شيئاً  :ال يلزم علينا أن نقولا  ن الظن ال يغني من الحق شيئًا، و : إفي مثل هذا
 مثل هذا الكالم.

وال خطر منه، وال نلتزم بلوازم المبتدعة، هذا نوع من العلم ألزمنا بالعمل به  ،حال التقسيم ال ضير فيهعلى كل 
وال نعتقد عصمة أحد، العلم أو خبر الواحد الذي يفيد الظن في أصله قد يفيد العلم، متى؟ إذا احتفت  ،نعمل به

نه الذي يغلب على ظننا إصابة اإلمام مالك، ن خبر مالك نسبته خمسة وتسعين بالمائة؛ أل: إبه قرينة، قلنا
طيب وجد قرينة تدعم هذا الخبر ارتفعت هذه النسبة الباقية الخمسة بالمائة ارتفعت بالقرينة، فعلى هذا ارتفع 
خبر مالك بالقرينة إلى مائة بالمائة فأفاد العلم، وهذا هو القول المعتمد في خبر الواحد أنه إذا احتفت به قرينة 



العلم، وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وجمع  غفير من أهل العلم، وهو القول الوسط أفاد 
 وعرفنا وجهه. ،المعتمد في هذه المسألة

منهم من يجعل المستفيض في مرتبة متوسطة بين  "وعن القاضي الماوردي: أن المستفيم أقوى من المتواتر"
 المستفيض والمشهور بمعنًى واحد.أن حال هذا اصطالح، لكن األكثر على المتواتر والمشهور، وعلى كل 

االصطالح؟  قد يكون المشهور صحيحًا كحديث: )األعمال بالنيات( هل حديث: )األعمال بالنيات( مشهور على
يعنررري قررررب مرررن  "ثَلثدددة علدددى نقلتددده ااد مدددا وهدددو مستفيضدددًا، أو متدددواتراً  المشدددهور يكدددون  قدددد"ألنررره قرررال قبرررل: 

صطالح، الحافظ ابن كثيرر قررب فري هرذا مرن االصرطالح، ونعررف أن ابرن الصرالح ومرن يقرول بقولره يررا أن اال
لكرن المعتمرد عنرد أو ثالثرة، لكرن مرروي ثالثرة عزيرز، مرروي اثنرين  :ما زادت نقلته على ثالثرة، والعزيرز :المشهور

سهل، المقصود هنرا يقرول الحرافظ:  الخطب ،ابن حجر وغيره أن مروي الثالثة مشهور، والخالف أقول أمره يسير
هرو صرحيح برال  ؟مشرهور (األعمال بالنيرات) :حديث ،"وقد يكون المشهور صحيحًا كحديث: )األعمال بالنيات("

التمثيررل كمررا سرريأتي فرري  ،بررل هررو غريررب، بررل فرررد  مطلررق ،شررك، لكررن هررل هررو مشررهور؟ اصررطالحًا لرريس بمشررهور
ن كرران مشررهو  ،لغريررب، لرريس بمشررهور اصررطالحاً ل نهم، متررداول بيرر ،مسررتفيض عنررد أهررل العلررم ،رًا عنررد أهررل العلررموا 

الطبقة الخامسة من طبقات اإلسناد، بل لو قيل بتواتره في الطبقة الخامسة لمرا بعرد، لكرن  مشهور في آخر طبقة،
راوي كما قررنا ذلك مرارًا، العدد األقل ولو في طبقة من طبقات اإلسناد تفررد بره  ،العدد األقل يقضي على األكثر

 خبر غريب وهكذا.
يروا من طرق وهو  ،وقد يكون ضعيفًا أيضاً  ،وقد يكون صحيحاً  ،قد يكون حسنًا؟ نعم قد يكون المشهور حسناً 
"وقد وهو مع ذلك مشهور،  ،ويبقى ضعيف ال يجبر بعضها بعضاً  ،ضعيف، يروا من طرق لكن كلها ضعيفة

 في الحديث توهناك كتب ألف ،تداولها الناس الاللية"،يشتهر بين الناس أحاديث ال أصل لها، أو هي موضو  ب
 "وهذا كثيٌر جدًا". ،األحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس ال أصل له،المشتهرة على األلسنة، وغالبها مما 

 ..طالب:....
األحاديث  ألفت ،وغيرها (والدرر المنتثرة( للعجلوني، )ومزيل األلباس ءكشف الخفا( للسخاوي، )المقاصد الحسنة)

 المشتهرة.
 ..طالب:....

 بل المقصود بذلك الشهرة على األلسنة. ،ال، المقصود بالشهرة هنا الشهرة غير االصطالحية ،ال
الكتاب ويجد أحاديث  يقرأ في هذا"ومن ن ر في كتاب الموضوعات ألبي الفرو بن الجواي عرف ذلك" يقول: 

 ي ال أصل لها.وهي موجودة في الموضوعات الت ،يتداولها الناس
)من بشرني  :"وقد روي عن اإلمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في األسوا، ال أصل لها

بهذا  )ومن آذى ذميًا فرنا خصمه يوم القيامة(" -وآذار كما هو معروف شهر- بخروو آذار بشرته بالجنة(
، وليس بهذه المثابة من الضعف، فهو معروف آذاني(())من آذا ذميًا فقد  :أما "أنا خصمه يوم القيامة" :اللفظ

"و)للسائل حٌف  ))يوم صومكم يوم نحركم(( :بهذا اللفظ ال أصل له، لكن جاء من طرق  )نحركم يوم صومكم(
ن جاء على الفرس("  مخرج عند اإلمام في المسند. ،هذا الحديث مخرج في المسند وا 



عة أحاديث تدور على ألسنة الناس في األسواق ال أصل لها، إذا يش معنى ال أصل له؟ اإلمام أحمد يقول: أربإ
 د له، والحديث الذي ال إسناد له إيش يكون حكمه؟هذا الحديث ال أصل له يعني ال إسنا :قالوا

 ..طالب:....
ن جاء على فرسه: )الموضوعات، لكن حديث ،الذي ال أصل له الوضعنعم،  ال يخلو  ،فيه مقال (للسائل حق  وا 
 قال عند أهل العلم، لكنه ال يصل إلى درجة الوضع.من م

 :العزيزو  معرفة الغريبالنوع الحادي والثالثون: 
 ،واحد أما الغرابة فقد تالون في المتن برن يتفرد بروايته راو  ، العاياو  معرفة الغريبالنو  الحادي والثَلثون: 

 قدم الالَلم في ايادة الثقة.وقد ت ،أو في بعضه كما اذا ااد فيه واحد ايادة لم يقلها  يره
ولالنه بهذا اإلسناد  ،من وجه آخر أو وجوه وقد تالون الغرابة في اإلسناد كما اذا كان أصل الحديث محفو اً 

  ريب.
اشترك اثنان أو ثَلثة في ، فإذا ولالل حكمه ،وقد يكون ضعيفاً  ،وقد يكون ثقة ،ما تفرد به واحد :فالغريب

 وهللا أعلم. ،كما تقدم (مشهوراً ) :فإن رواه عنه جماعة سمي (،عايااً ) :روايته عن الشيخ سمي
فا حاد ينقسم إلى ثالثة  ،هما متمما قسمة ا حاد القسمة الثالثية "معرفة الغريب والعايا": -رحمه هللا-يقول 

مثاله و واحد، يعني بجملته بأن يتفرد بروايته راٍو  ،أقسام: المشهور والعزيز والغريب، الغرابة قد تكون في المتن
عمر بن  -عليه الصالة والسالم-تفرد بروايته عن النبي  ))إنما األعمال بالنيات((بل من أوضح أمثلته حديث: 

بن وقاص الليثي، وعنه تفرد محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن  الخطاب، وتفرد بروايته عن عمر علقمة
بل هو من غرائب  ،انتشر، فهذا من أوضح األمثلة للغريبسعيد األنصاري متفردًا به، ثم عن يحيى بن سعيد 

 ال يروي ما تفرد به الواحد عن الواحد.: إن شرط البخاري أقالمن الصحيح التي يرد بها على 
ن كان له ما يشهد له عند غيره في  ،بجملة من جمل الحديث ،قد يتفرد الراوي ببعض الحديث "أو في بعضه" وا 

 باقي جمله.
وأحيانًا تدل القرائن على أن  ،في زيادة الثقة افيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وهذه الزيادة تقدم حكمهكما إذا زاد 

 ،هذه الزيادة محفوظة فيحكم بصحتها، وأحيانًا يحكم بشذوذها، يحكم أهل العلم بأنها غير محفوظة تبعًا للقرائن
 كما هو معروف. ،وال يحكم في ذلك بحكٍم عام مطرد

لكنه بهذا اإلسناد  ،أو من وجوه ،كما إذا كان أصل الحديث محفوظًا من وجه ،الغرابة في اإلسنادوقد تكون 
فهذه غرابة مطلقة،  ،غرابة مطلقة وغرابة نسبية، قد يتفرد بهذا الحديث راٍو واحد عن جميع الرواة :غريب، الغرابة

 .، الطرف الذي فيه الصحابيد في أصل السندوهي ما إذا كان التفر  ،قد تطلق الغرابة المطلقة ويراد بها الفرد
يسمونه غريب،  ،أما الغرابة النسبية فهي على وجوه: إما أن تكون الغرابة والتفرد في أثناء السند هذا غريب نسبي

ن رواه جماعة منهم ،أو غرابة نسبية بأن يتفرد به أهل بلد ن رواها  ،ريبة تفرد بها أهل مصر، هذه سنة غوا  وا 
لكن كلهم من أهل مصر، هذه سنة غريبة تفرد بها أهل البصرة مثاًل، قال أهل العلم هذا  ،مصر جمع  من أهل

ن اشترك في روايته جماعةالكالم يعني يتفرد بروايته  ،من أهل البصرة، أو تكون الغرابة نسبية بالنسبة للشيخ ، وا 
ن رواه عن غيره  ،عن فالن عن شعبة مثاًل محمد بن جعفر لكنه تفرد به عن هذا  ،جماعة -عن غير شعبة-وا 



هذا حديث  حسن صحيح غريب ال  :فهذه غرابة نسبية، وكثيرًا ما يقول الترمذي ،الراوي عن شعبة هذا الراوي 
هذا اللفظ، وعلى هذا تحمل الغرابة في إطالق ب الغرابة والتفرد من هذا الوجه نعرفه إال من هذا الوجه، قد تكون 

لكن بهذا اللفظ تفرد به هذا الراوي، المقصود أن إطالقات أهل العلم في الغرابة  ،الترمذي؛ ألنه يكون له طرق 
 أشرنا إلى بعضها. ،ولها محامل عندهم ،كثيرة

 ،إذا كان راويه ثقة ،يعني في األحاديث الغريبة ما هو صحيح"فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقًة" يقول: 
وغير ذلك من  ،في الصحيح ،إلى آخره (..متان خفيفتان على اللسانكل) :وحديث (األعمال بالنيات) :كحديث

يكون الراوي ضعيفًا  "وقد يكون ضعيفًا" رائب الصحيح، قد يكون راويه ثقة فعلى هذا يكون الحديث صحيحاً غ
 ،ورواية الضعيف مردودة ،فرواية الثقة مقبولة "ولالل  حكمه" ،ضعيف، وقد يكون حسنبه وحينئٍذ يكون ما تفرد 
 إال أنها دون رواية الثقة. ،ورواية الحسن مقبولة

هذا جاري على اصطالح ابن الصالح الذي يرا  "فإن اشترك اثنان أو ثَلثة في روايته عن شيخ سمي عاياًا"
ولو في  ،ما تفرد بروايته واحد فقط :والغريب ،ما رواه اثنان أو ثالثة :ما رواه فوق الثالثة، والعزيز :أن المشهور

 .-إن شاء هللا تعالى-وجرا عليه أهل العلم، وال ضير فيه  ،بقات السند، على كل حال هذا اصطالحبعض ط
أو ثالثة فأكثر على القول ا خر  ،يعني إن زاد العدد على ثالثة "فإن رواه جماعًة سمي مشهورًا كما تقدم"

 .، نعمسمي الخبر مشهوراً 
 :ديثمعرفة غريب ألفاظ الحالنوع الثاني والثالثون: 

وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل ، معرفة  ريب ألفا  الحديثالنو  الثاني والثَلثون: 
 ال بمعرفة صناعة اإلسناد وما يتعلف به. ،به

وأحسن شيء  أبو عبيدة معمر بن المثنى. :ميل, وقال  يرهأول من صنف في ذلك النضر بن شُ  :قال الحاالم
م, وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء, وتعقبهما الخطابي فرورد بي عبيد القاسم بن سَل  وضع في ذلك كتاب أ

 ايادات.
رااي و ير واحد في ذلك كتبًا، وأجل كتاب  يوجد فيه مجامع ذلك ابن األنباري المتقدم وُسليم ال وقد صنف

 .-لىرحمهما هللا تعا-البن األثير ( النهاية: )للجوهري، وكتاب (الصحاح: )كتاب
ويبحث في األسانيد، وهنا غريب  ،الذي تقدم غريب الحديث "معرفة  ريب ألفا  الحديث"النوع الثاني والثالثون: 

 ،وهذا يبحث في المتن، وهو من أهم المهمات لمن أراد الدراية وفهم األخبار ،الغريب من ألفاظ الحديث ،األلفاظ
لدينه، وأن يتحرا  أن يحتاطة إليه إال أنه ينبغي لطالب العلم واالستنباط منها، وهو فن  على أهميته وشدة الحاج

ويتوقى أشد التوقي، وال يتكلم في معاني األحاديث إال بعلم؛ ألنه يزعم بكالمه من غير علم أن هذا هو  ،في ذلك
 المبلغ عن هللا، وعرف عن السلف شدة االحتياط في هذا الباب. -عليه الصالة والسالم-مراد النبي 

نه ينبغي أو يقول في هذا الباب: إ وشدة االحتياط ،على ما عرف به من الورع -رحمه هللا تعالى-مام أحمد واإل
معنى هذا الحديث كذا  :ال يجوز لطالب الحديث أن يقول فيه برأيه كالقرآن سواًء بسواء؛ ألنه كله شرع؛ فإذا قلت

أراد بقوله  -سبحانه وتعالى-كذا فأنت تزعم أن هللا  معنى ا ية :كما أنك إذا قلت ،فأنت تزعم أن الشرع قال كذا
وشدة الورع في  ،فحري  بطال العلم التحري والتوقي، كذا وكذا، وقد جاء التحذير الشديد في من فسر القرآن برأيه



أن يوجد له  قلّ  ،على أنه يحفظ لغة العرب ))الجار أحق بصقبه(( :هذا الباب، ولما سئل األصمعي عن معنى
قال: أنا ال  ))الجار أحق بصقبه((عربي، سئل عن  -عليه الصالة والسالم-نظير في هذا الباب، كالم الرسول 

 اللزيق، يعني الجار المالصق. :، لكن العرب تزعم أن الصقب-صلى هللا عليه وسلم-أفسر حديث رسول هللا 
يبلغ المائتي بيت، كلها عن العرب األقحاح ستة عشر ألف قصيدة، بعضها  ؟كم يحفظ األصمعي من قصيدة

معاني النصوص من غير مستند، هذا  ،ويقول هذا الكالم، وعندنا آحاد المتعلمين ال يتردد في بيان معاني الشرع
يش؟ على إ وهللا المستعان، فعلينا أن نعتني بهذا الباب، وليس معنى هذا أننا نترك هذا يحثنا ،دليل  على الجهل

 .-عليه الصالة والسالم-ونستفيد منها، وما قاله أهل العلم في معاني كالم الرسول  ،كتب الغير أن نطالع في
النضر بن شميل، وقال  يره: أبو عبيدة معمر بن  -يب الحديثر في غ- "قال الحاالم: أول من صنف في ذلك

 ق.فال يدرا أيهم الساب ،على كل حال صنف في هذا العلم جمع  يضمهم عصر  واحد مثنى"
ومحله في معرفة النصوص  ،وهو إمام"وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سَلم" يقول: 

مامته معروفة لدا الخاص والعام، فينبغي أن  ،وأقوال الصحابة ومن بعدهم ،ومعرفة ا ثار ومنزله في الدين وا 
ن قتيبة أشياء، على كل حال هذه الكتب درك على ابواست   ""وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياءيعتنى بكتابه، 

كيف يستدرك على  ؟كيف يستدرك على فالن :وليس مؤلفيها من أهل العصمة لكي يقال ،تنبغي العناية بها
 .-عليه الصالة والسالم-عالن؟ ال، كل  قابل ألن يؤخذ من قوله ويرد إال النبي 

 ،ألفت كتب كثيرة في غريب الحديث رااي و ير واحد""فرورد ايادات، وقد صنف ابن األنباري المتقدم، وُسليم ال
من كتب اللغة يستفاد،  ،وطبع منها مجموعة من الكتب، يستفاد أيضًا من غريب الحديث من غير كتب الحديث

لكن ينبغي أن نعتني ونتهم بكتب المتقدمين الذين لم يتأثروا بالمذاهب ال الكالمية وال الفرعية؛ ألن من تأثر 
ر ذلك في اختياره المعنى المناسب للمقام؛ ألن كل كلمة يأتي لها معاني عن العرب، لكن ما المعنى بالمذاهب أث

المناسب لهذا السياق؟ المعنى المناسب للسياق ال شك أنه ال يستطيع تحديده من تخصص باللغة فقط، كما أنه 
، فال بد لمن يتصدا لهذا ال يعرف من لغة العرب شيئاً هو و  ،ال يستطيع تحديده من تخصص بالحديث فقط

الشأن أن يكون ممن جمع بين األمرين معًا، ال بد أن يكون على قدٍر كبير من معرفة لغة العرب، وأن يكون 
 أو للسياق المناسب. ،لكي يختار اللفظ المناسب في السياق المناسب ؛الحديث وطرقه ورواياتهب عارف

أو  (،المصباح المنير)ب صنف في غريب كتب الفقه مثاًل حينما نأتي إلى لفظة في الحديث ونأتي إلى كتا
ًّ  (تهذيب األسماء واللغات) للمطرزي أو غيرها من الكتب التي تعتني بغريب  (المغرب)أو  (،المطلع)أو  ،مثاًل

لكن ال شك أن لمذهب المؤلف أثر في  ،وهي نافعة في الجملة ،ال شك أنها تبين معاني الكلمات ،كتب الفقه
ونظرنا إلى تعريفه في كتب غريب الحديث التي ألفها بعض الحنفية  ،لو أتينا إلى تعريف النبيذ الواردالكتاب، و 

 ،يختلف اختياره عمن يتبع اإلمام مالك ،يختلف اختياره عن تأليف من اعتنق مذهب الشافعي ،كالزمخشري مثالً 
 هب الكالمية.وقل مثل ذلك في تأثير المذا  ،الفرعية هموهكذا تبعًا الختالف مذاهب

هذا كتاب من أهم المهمات في الباب، وليس مؤلفه  ،مما ينبغي أن يعتنى به كتاب تذهيب اللغة لألزهري 
"وأجل  كتاب ومؤلفه إمام، كتب أبي عبيد أيضًا ينبغي أن يعتنى بها، وهنا ذكر:  ،لكنه كتاب قديم ،بمعصوم



لف بعده أ   ،واحتذي ،كتاب قيم ونفيس لجوهري الصحاح ل يوجد فيه مجامع ذلك كتاب: )الصحاح( للجوهري"
 كتاب ال يسلم من أوهام. ،لكن ال يسلم من أوهام ،كتب سلكت مسلكه

درك عليه، قال: وينسب است  : هو قرن الثعالب، قال ))وألهل نجٍد قرنا(( ،قرن المنازل ،في حديث المواقيت مثالً 
ني، نعم، هو قَرني وليس بقر   ،ب أويس إلى هذا المكانليس منسو  ،قبيلة :إليه أويس القرني واستدرك عليه، قرن 

 ،المقصود أن هذه الكتب يستفاد منها، وأيضًا يستفاد من تعقبات هذه الكتب، وما من كتاب إال وفيه الخير الكثير
 :ومما ينبغي أن يعتنى به أيضًا كتابمفيدة ومهمة ونافعة، لكن ال يسلم إال كتاب هللا، المقصود أن هذه الكتب 

ن كان من  ،أيضًا يستفاد منه (لسان العرب) :له، والكتب الكبيرة مثل (المخصص)و ( البن سيدةالمحكم) وا 
ن فيه مائة وعشرين : إيقول أهل العلم (تاج العروسة كتاب إيش؟ )المتأخرين إال أنه جمع، وأطول كتاٍب في اللغ

فيه ستين ألف على اختصاره،  (القاموس)ويش؟ كم؟ ثمانين ألف مادة، ( على سعته فيه إاللسان)ألف مادة، 
 المقصود أن هذه الكتب متفاوتة فيستفاد منها.

جمعت الكتب المتقدمة وزادت عليها، المقصود أن  ،البن األثير (النهاية: )وأجمع كتاب في غريب الحديث هو
كلها ع هذه الكتب هذا كتاب من أراد أن يقتصر على كتاب في الباب واحد فعليه بالنهاية، من أراد أن يجم

بع قطعة ب نفيس جدًا، ط  اهذا كت ،للقاسم بن ثابت وأبيه ثابت (الدالئل: )ويستفيد منها فهناك كتب أخرا أيضاً 
 .، نعملكن ما يزال بقية الكتاب مخطوط ،منه حققت وطبعت

 :معرفة المسلسلالنوع الثالث والثالثون: 
أو  ،سمعت :ن في صفة الرواية, كما اذا قال كل منهموقد يكو، معرفة المسلسلالنو  الثالث والثَلثون: 

 قد قاله شيخه له أو يفعل فعَلً  أو في صفة الراوي برن يقول حالة الرواية قوالً  ،ونحو ذلك ،أخبرناأو  ،حدثنا
وفائدة التسلسل ، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره ،ثم يتسلسل الحديث من أوله الى آخره ،فعل شيخه مثله

 وهللا أعلم. ،ومع هذا قلما يصح حديث بطريف مسلسل ،التدليس واالنقطا بعده من 
 ،أو في صيغ األداء ،أو هيئة في الرواة ،النوع الثالث والثالثون: معرفة المسلسل، والتسلسل االتفاق على صفة

نت إذا كا معت،: سأو ما أشبه ذلك، يقول: وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم ،أو في أسماء الرواة
هذا مسلسل بالسماع، وقد يكون مسلساًل  ،سمعت :قال ،سمعت :قال ،سمعتصيغة األداء في اإلسناد كلها: 

أو  ،آخره ، إلىأخبرنا :قال ،أخبرنا :أو باإلخبار كما إذا قال ،حدثنا :قال ،حدثنا :إذا كان اإلسناد كله ،بالتحديث
حدثني فالن وهو أول  ،سلسل باألقوالمقوله الراوي حال الرواية بالعنعنة كل هذا يسمى مسلسل، أو في قوٍل ي

هذا تسلسل، لكن  ،..وهو حدثني فالن :قال ،حديث سمعته منه لحدثني فالن وهو أو  :قال ،حديٍث سمعته منه
 ،ال شك أنه من أقوا المسلسالت ))الراحمون يرحمهم الرحمن((حديث المسلسل باألولية حديث:  ،التسلسلذا ه

 ينقطع عند سفيان بن عيينة. ،سلسله لم يستمر، يعني ما وجد من أولهلكن ت
 لمن؟ -عليه الصالة والسالم-التسلسل بقول الراوي: إني أحبك، كما قال النبي 

 طالب: ألنس.
 فال تدع أن تقول في دبر كل صالة..(( ،))إني أحبك ،لمعاذ

 .طالب: اللهم أعني..



قال معاذ لمن روا عنه: إني أحبك فال تدع،  ،تسلسل بعد ذلك ،خرهإلى آ ))اللهم أعني على ذكرك وشكرك((
عليه -إلى آخره، قد يكون التسلسل باألفعال، حرك النبي  ..إني أحبك فال تدع أن تقول :قال للذي روا عنه

إلى آخره، كما كان الرسول  ..وحرك الراوي عنه شفتيه ،وحرك ابن عباس شفتيه ،شفتيه -الصالة والسالم
لحيته مسلسل مسلسل بالتبسم، قبض  .. إلى آخره، بعد أن حدثني تبسم،كما كان ابن عباس يحركهما ،يحركها

 هناك أحاديث مسلسلة وفيها الكتب، لكن غالبها ضعيف. ،إلى آخره بر..
"وفائدة التسلسل بعده وهذا معروف،  "ثم قد يتسلسل من أوله الى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره"

ال شك أن هذا التسلسل يدل على أن هناك ارتباط وثيق بين الراوي ومن روا عنه،  دليس واالنقطا "من الت
يعني "ومع هذا قلما يصح حديث بطريف مسلسل" ويضعف احتمال االنقطاع، يقول:  ،فيقوي مسألة االتصال

 وهللا المستعان. ،من أوله إلى آخره
 :ومنسوخهمعرفة ناسخ الحديث النوع الرابع والثالثون: 

بل هو  ،وهذا الفن ليس من خصائص هذا الالتاب، معرفة ناسخ الحديث ومنسوخهالنو  الرابع والثَلثون: 
كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر وأنفعها كثيرة مفيدة من أجلها  كتباً هذا وقد صنف الناس في ، برصول الفقه أشبه

ه في ذلك اليد الطولى, كما وصفه ب -تعالى رحمه هللا-وقد كانت للشافعي ، -رحمه هللا تعالى-الحاامي 
 .-رحمه هللا تعالى-اإلمام أحمد بن حنبل 

))كنُت نهيتالم عن ايارة القبور كقوله:  ،-صلى هللا عليه وسلم-ثم الناسخ قد يعرف من رسول هللا 
اله الشافعي وهو من أالبر العون على ذلك كما سل ،ونحو ذلك، وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة فاوروها((

وذلك في امن الفتح في شرن جعفر بن أبي طالب  ))أفطر الحاجم والمحجوم((في حديث:  -رحمه هللا تعالى-
صلى -احتجم النبي : "-رضي هللا عنهما-وقد قتل بمؤتة قبل الفتح برشهر، وقول ابن عباس  ،-رحمه هللا-

نما أسلم ابن عباس مع أ "،وهو صائٌم محرم -هللا عليه وسلم  بيه في الفتح.وا 
وقد  ،هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثيٌر من األصوليين؛ ألنه يرجع الى نو   من االجتهاد :فرما قول الصحابي

 وهو ثقٌة مقبول الرواية. ،هذا كان قبل هذا؛ ألنه ناقلٌ  :يخطئ فيه، وقبلوا قوله
فنون المهمة المشتركة بين هذا العلم وهذا أيضًا من ال"النو  الرابع والثَلثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه" 

رضي -فال يستغني المحدث عنه وال فقيه وال طالب علم شرعي، وقد مر علي بن أبي طالب  ،وعلم أصول الفقه
وقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: ال، قال: هلكت وأهلكت؛ ألنه قد يتعرض لسؤال  ،على قاص -هللا عنه

يفتي بحكٍم كان أواًل قبل النسخ ثم نسخ، فعلى طالب العلم أن يعتني بأخبار فيسأل فيجيب بخبٍر منسوخ، أو 
فع سواًء كان من ا يات أو من األحاديث؛ ألن المعمول به هو ا خر، والمتقدم منسوخ ر   ،الناسخ والمنسوخ منها

 حكمه.
متراٍخ عنه، فالنسخ  ،خربنٍص آ ،فالنسخ في اللغة: الرفع واإلزالة، وفي االصطالح: رفع حكم شرعي ثابت بنص

: الكتب في ناسخ القرآن ومنسوخه كتاب ، من أهمنسخ وال ي نسخمن خصائص النصوص، فغير النص ال يَ 
 لمن؟ (الناسخ والمنسوخ)

 ......طالب:



 ؟وغيره ،ألبي عبيد
نفيس كتاب  ،للحازمي( االعتبار: )هو أشمل وأطول، في الناسخ والمنسوخ من السنة كتابنعم..... النحاس و 

وغير ذلك من الكتب المهمة المفيدة النافعة في هذا الباب، أيضًا  ،للجعبري  (الناسخ والمنسوخ: )جامع، كتاب
في ذلك اليد  له -رحمه هللا تعالى-شراح كتب السنة يعتنون بهذا الباب عناية فائقة ويبينونه، واإلمام الشافعي 

 اإلمام أحمد بن حنبل. كما وصفه بذلك ،الطولى في معرفة المتقدم والمتأخر
))كنُت نهيتالم عن ايارة  :قد يعرف من النص "-صلى هللا عليه وسلم-"ثم الناسخ قد يعرف من رسول هللا 

قول -كان آخر األمرين ، "))فزورها(( ،يعني كنت  نهيتكم في المستقبل؟ن في الماضي القبور فاوروها((
هذا نحتج  "،ترك الوضوء مما مست النار -عليه وسلم صلى هللا-كان آخر األمرين من رسول هللا  -الصحابي

 ؟أو نقول: هذا اجتهاد ؟به أو ال نحتج
 ،تردد العلماء في قبول مثل هذا الكالم؛ ألنه اجتهاد  منه، لكن إذا نقل خبراً  ،إذا قال الصحابي: هذا ناسخ  لهذا

األمرين ترك الوضوء مما مست  كان آخر"كقوله:  ،أو أخبر عن خبٍر من األخبار أنه متأخر عن خبٍر آخر
 هذا إخبار عن تأخر هذا الخبر عن غيره الذي فيه الوضوء من كل شيء. "،النار

عليه -احتجم النبي وحديث: " ،))أفطر الحاجم والمحجوم(( عندنا حديث: "وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة"
، قرر اإلمام وهذا يرويه ابن عباس ،بن أوسالحديث األول يرويه شداد  "،وهو صائم  محرم -الصالة والسالم
وعلى هذا  ،ة الفتحعن غزا  وهذا في حجة الوداع، وال شك أن حجة الوداع متأخرة ،ك في الفتحالشافعي أن ذا

 اإلمام الشافعي حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس. هيكون على ما قرر 
وقد  يٌر من األصوليين، ألنه يرجع الى نو  من االجتهاد""لم يقبله كثقال:  قول الصحابي هذا ناسٌخ لهذا"..."

إذا كان مرده إلى رأيه واجتهاده، لكن إذا نقل خبرًا لزمنا قبوله؛  ،يخطئ في االجتهاد، ال شك أنه ليس بمعصوم
 .، نعمألنه ثقة  مقبول الرواية، والصحابة كلهم عدول

علم أن يعتني بها؛ ألنه يترتب عليها الصواب والخطأ وهذا المبحث من المباحث العظيمة التي ينبغي لطالب ال
وقد يكون مما نص عليه في  ،رواته ثقات ،في اعتماد النص المتقدم والمتأخر؛ ألنك تجد بين يديك نصًا صحيحاً 
َتاًعا اَِّلى اْلَحْولِّ َ ْيرَ } ،هذه.. :القرآن إال أنه منسوخ كعدة الوفاة، التربص للوفاة حول، قد يقول قائل { م   اِّْخَراو 

 ما المانع من العمل به؟ نقول: هذا نص  منسوخ. ،قد يقول قائل: هذا في القرآن [البقرة ( سورة442)]
 "أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه"وهذا الباب والذي عمدته الرواية كما قال الزهري: 

فهذا أعياهم  ،وال يعرفون متقدمها من متأخرها ،ثارألنهم عمدتهم الرأي واالستنباط، لكنهم ال يحفظون ا 
وال يعتني بحفظ النصوص يشكل عليه كثير من األمور،  ،وأعجزهم، ولذا تجد الكثير ممن ينحى منحى الفقهاء

ال اضطر إلى األقيسة  فإذا سئل عن مسألة إن كانت مبنية على فهم وكان النص حاضر استطاع أن يستنبط، وا 
وحينئٍذ يسلك هذا المسلك الخطير الذي يبني  ،ولعدم حفظه لها الصحيحة الصريحة النصوصوغفل عن  ،والرأي

فيه دينه وفتواه وعلمه على الرأي في مقابلة النصوص، ومعلوم أن الرأي الذي ال يعتمد على النص ال قيمة له، 
 ترث بها.وال يك ،واالحتماالت العقلية المجردة التي ال مستند لها من النصوص ال يعبأ بها



لى األثقل وغير ذلك من  لى األخف وا  لى غير بدل، وا  هناك تقسيمات في هذا الباب من نسخ إال بدل وا 
 .، نعمالتقسيمات التي يرجع إليها في مظانها

 طالب:.......
 ، نعم، هاه؟من المفطرات هذا رأي اإلمام الشافعي، والخالف فيها معروف تليس

 طالب:.......
 .، نعميضعف البدن ويهلكه مثل الحجامةمثلها إذا كان مما 

سناداً  معرفة ضبط ألفاظ الحديث متناً النوع الخامس والثالثون:   : وا 
سناداً  معرفة ضبم ألفا  الحديث متناً النو  الخامس والثَلثون:  قد وقع من ، و واالحتراا من التصحيف فيها ،وا 

حديث وليس منهم, وقد صنف العسكري في ذلك شيء كثير لجماعة من الحفا  و يرهم ممن ترسم بصناعة ال
 وأالثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك.، كبيراً  ذلك مجلداً 

; ألن له قراءة القرآن فغريب جداً في وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف 
وأما ما وقع لبعم المحدثين من ذلك ، تصدر عن صبيان المكاتبأشياء ال  في التفسير, وقد نقل عنه كتاباً 

 ))يا أبا عمير ما فعل النغير((فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما ُحكي عن بعضهم أنه جمع طر، حديث: 
 ،ثم أمَله في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول: "يا أبا عمير ما فعل البعير" فافتضح عندهم

 وأرخوها عنه.
))صَلٌة في اثر صَلة كتاٌب في وكذا اتفف لبعم مدرسي الن امية بغداد أنه أول يوم اجَلسه أورد حديث: 

من "فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم برنه تصحف عليه  ،فقال: كنار  في  لس عليين((
 أشياء كثيرًة هاهنا. -رحمه هللا تعالى-وهذا كثيٌر جدًا، وقد أورد ابن الصَلح  "كتاٌب في عليين

من أبعد الناس عن هذا المقام،  -تغمده هللا برحمته-وقد كان شيخنا الحافظ الالبير الجهبذ أبو الحجاو الماي 
ومن أحسن الناس أداًء لإلسناد والمتن، بل لم يكن على وجهِّ األرم فيما نعلم مثله في هذا الشرن أيضًا، 

ذكره بعم شراح الحديث على خَلف المشهور عنده يقول: هذا من وكان اذا تغرب عليه أحٌد برواية  مما ي
 التصحيف الذي لم يقف صاحبه اال على مجرد الصحف واألخذ منها.

سنادًا، واالحتراا من : -رحمه هللا تعالى-يقول  "النو  الخامس والثَلثون: معرفة ضبم ألفا  الحديث متنًا وا 
تقانهاينبغي على طالب العلم أن يعت التصحيف فيها"  ،ني باأللفاظ ال سيما في األسانيد، يعتني بضبطها وا 

وأخذها من أفواه المشايخ أهل الضبط والعناية، وكثيرًا ما تلفظ بعض من ينتسب إلى العلم بذكر بعض الرواة بما 
 ع بيدة هذا :بن كهبل، فضاًل عن أن يقول في َعبيدة :-وهو يعد من الكبار-قال  "سلمة بن كهيل"يضحك منه، 

أمره سهل، لكن على طالب العلم أن يعتني بهذا، وأن يديم النظر في الكتب التي صنفت في هذا الشأن، 
وتكرر ضبط األلفاظ في المتون ينبغي أن يعظ عليها  ،التي تكرر الضبط للرواة -شروح كتب السنة-والشروح 
 بالنواجذ.



"وقع وهو ال يعرف ضبطه وال معناه، يقول:  وعيب في طالب العلم، وأن يقرأ الشيء ال شك أنه شينفالتصحيف 
تسمى بالحديث  من ذلك شيء لالثير لجماعة من الحفا  و يرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم"

 المتقنين فوقع في المضحكات.الضابطين  وأكثر من الرواية على غير الحفاظ ،وتصدا لروايته
ثة كتب في التصحيف والتحريف، هناك فرق بين أكثر من كتاب في التصحيف، ثال "وقد صنف العسكري"

هما بمعنًى واحد، ومنهم من يرا أن الفرق بينهما أن التصحيف يكون  :التصحيف والتحريف، منهم من يقول
ال يحتاج إلى  ،بالشكل والتحريف بالنقد أو بتغيير بعض الحروف مع بقاء الوزن، المقصود أن التصحيف واضح

ن  تغيير الكلمة على ،تعريف أي وجٍه كان، سواًء كانت في األسانيد أو في المتون، مع أن العناية باألسانيد وا 
م إذا تصحف ال يمكن أن يوقف على لَ كانت وسيلة إلى المتون ينبغي أن تكون مقدمة لدا طالب العلم؛ ألن العَ 

 وال يستدل عليه بالسياق المتقدم وال المتأخر. ،حقيقته؛ ألنه ال يدرك بالرأي
س، وأخيرًا قال: أيتعب صاحب الرسالة إلى أن  ،علمية مر فيها اسم شخص ن عيم بن سالم من الوضاعين رسالة

يغنم بن  (نعيم، لماذا؟ ألنه ما هو بر)وهو موجود في كل الكتب ،ال أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر
في كتب الرجال، الَعَلم  حرف لن تجدنقص  يجده بهذه الطريقة، يعني قدم حرف زاد حرف : يغنم، لمسالم، اسمه
 لكن فرق بين أن تقف على يغنم في حرف النون من كتب الرجال مستحيل. ،عيم ويغنم، الصورة واحدةفرق بين ن  

التصحيف في المتون أمور وقعت من بعض من ينتسب إلى العلم  "وأالثر ما يقع ذلك ممن أخذ من الصحف"
بين  (شاةً )ورواه آخر بالمعنى فنصب  إلى عن َزة"، -صالة والسالمعليه ال-فجاءت المضحكات "صلى النبي 

صارت  (َعَنَزةهذا سببه التصحيف، بدل ما هي بر)إلى شاة،  -عليه الصالة والسالم-يديه، قال: صلى النبي 
الَعَنزة حرف المعنى، الَعَنَزة َعَنَزة ال إشكال، لكن هل هي  :بل نقول ،وصحف بعضهم الكلمة في المعنى (َعن َزة)

صلى -صلى إلينا رسول هللا  ،نحن  قوم  لنا شرف"أو هو القبيلة قبيلة َعَنزة،  ،العصا الذي ينصب ليكون ساتراً 
 كل هذا مما يضحك. "من َعَنزة -هللا عليه وسلم

ن الشيخ إذا أخطأ ، ألوتلقى العلم من الكتب، وما أخذ عن الشيوخ "وأالثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف"
"وما ينقله كثيٌر من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف ويوقفه على الصواب،  ،لب يسددهالطا

 -عثمان بن أبي شيبة-الكلمات عن هذا الشيخ بعض نعم تداول بعض الناس   ريٌب جدًا"..في قراءة القرآن 
نعم،  ماذا فعل بالصواع؟ (خيهبرجل أ) (فإذا نتفنا الحبل) :وبعضها نجزم بأنه ال يثبت عن مثله ،بعضها مضحك

 هاه؟
 ...طالب:...

المقصود أن مثل هذه التحريفات الظاهرة قد ال تثبت عن هذا اإلمام، نعم هو  نبرجل أخيه :يقول ،في رحل أخيه
وال يتصور  ،ل في القرآن مثل هذا الكالم، وله كتاب في التفسيرو لكن ما يصل إلى أن يق ،رف بالطرافة والنكتةع  

 ؤلف في التفسير ويخفى عليه مثل هذه األمور.أن شخص ي
ن كانوا كبيري  عنه أشياء ال تصدر عن صبيان المكاتب" نقل"وقد  يوجد من بعض الصبيان وأشباه الصبيان وا 

نسأل هللا العافية،  (إلهكم التكاثر(، )األسحاروالمستغفرين بالمنفقين ) ما يصنعه......السن واألجسام يوجد أقل م
من الذي ينصرف عن القرآن، مع األسف أن يوجد مثل هذا ممن تخصصه في القرآن وعلومه،  وجد مثل هذا



هذا خطر  جسيم، هذا نسأل هللا العافية يدل على سوء قصد، جاء للقرآن وعلومه بنية صالحة لطلب العلم  ..،هذه
 وهللا المستعان. ،ما أتقن لفظ القرآن ليعرف معانيه وألفاظه؟ ال، ال، وقراءة القرآن وفهم القرآن

نه، كما حكي عن بعضهم أنه ما يكاد اللبيب يضحك م لبعم المحدثين من ذلك فمنه "وأما ما وقعيقول: 
 ،أخ صغير ألنسنغير،  تصغيره طائر صغير :النغير "))يا أبا عمير ما فعل النغير((، حديث: جمع طر

هذا البعض الذي جمع طرق هذا ما فعل النغير(( ))يا أبا عمير فيقول له:  -عليه الصالة والسالم-يداعبه النبي 
يعني في الرسم  "أمَله في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول: "يا أبا عمير ما فعل البعير"الحديث 

ن تصدا له. ،دل على أنه ليس من أهل الحديث "افتضح عندهم، وأرخوها عنه"، نالبعير والنغير متقاربا  وا 
))صَلٌة في اثر صَلة كتاٌب في  ي الن امية ببغداد أنه يوم اجَلسه أورد حديث:وكذلك اتفف لبعم مدرس"

"فلم يفهم الحاضرون ماذا عليين وغلس صورتها متقاربة،  ،قريبة ،كتاب كنار قال: كنار  في  لس"ف عليين((
دة حرف أو فيها زيا ؟كلمة إذا صحفت اليأس التام من معرفة معناها، يمكن تعرف معنى كلمة مصحفةال يقول"

ما يمكن، اللهم إال إن كان مما يشمله االشتقاق الكبير والصغير فقد تقرب في  ؟نقص حرف تقديم أو تأخير
حتى أخبره بعضهم برنه تصحف  ،"فلم يفهم الحاضرون ما يقولالمعنى، لكن إذا كانت ال تشاركها فمشكلة، 

كر بعض األشياء في وذ   ،هناها  "ح أشياء كثيرةوقد أورد ابن الصَل، وهذا كثيٌر جداً  ،عليه كتاٌب في عليين
لكن مع األسف أنها في  ،أورد بعض األشياء وال شك أنها طرائف ،البن الجوزي  (الحمقى والمغفلين) :كتاب

 النصوص.
ما البن الصالح فيه عالقة، ويمدح ، يقول الحافظ ابن كثير هذا الالبير الجهبذ" "وقد كان شيخنا الحافظيقول: 
 ، ومع ذلكم..، هاه؟فهو إمام  حافظ كبير جهبذ ،حق له ذلكو  ،المزي 

 طالب:.......
 ابن كثير صهره.
 طالب:.......

دح، وهو أهل  ألن يم ،فال لوم عليه وال ضير أن يمدحه بمثل هذا الكالم ،ابن كثير تزوج بنت الحافظ المزي نعم، 
من أبعد الناس عن هذا  -ه هللا برحمتهتغمد-"وقد كان شيخنا الحافظ الالبير الجهبذ أبو الحجاو الماي 

 غرو ال غرابة وال "ومن أحسن الناس أداًء لإلسناد والمتن"من أبعد الناس عن التصحيف والتحريف،  المقام"
لكن من مثل شيخ اإلسالم يوجد مثل هذا،  ،وانقطع إليه، تفر  له ،من مثل هذا اإلمام الذي تصدا لهذا العلم

ف والتصريف ال في المتون وال في األسانيد، مع أن علم الحديث بالنسبة لشيخ من أبعد الناس عن التصحي
اإلسالم كغيره من العلوم، الشيخ برع في التفسير أكثر من الحديث شيخ اإلسالم، في العقائد عقائد الناس ومعرفة 

هذا، حتى قال  بل هو إمام  في ،الملل والمذاهب شيء ال يخطر على البال، ويشارك أهل الحديث كأنه إمام
بل عرف هذا من  ،ليس هذا من المبالغة ،وليس هذه مبالغة "كل حديٍث ال يعرفه ابن تيمية فليس بحديث"قائلهم: 

مؤلفاته، كثيرًا ما يكتب الكتاب من حفظه، الكتاب الكامل في قعدة يشحنه يمأله من النصوص من األحاديث 
ظن فيما وقع فيه مما ي   ،اعتمد على رواية أو نسخة لم نقف عليهاالقليل النادر، ولعله  الإ ال تجد خطأوا ثار، 

 .-رحمه هللا-أنه وهم فيه 



مثله في هذا الشرن أيضًا، وكان اذا تغرب عليه أحد برواية  -فيما نعلم-"بل لم يكن على وجه األرم يقول: 
 :ف المشهور عنده يقوليأتي إليه بشيء غريب يستغربه فالشيخ على خال ينيع شيء مما يذكره بعم الشراح"

رواية  ،يعني ما اعتنى بالرواية "هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه اال على مجرد الصحف واألخذ منها"
 وهللا المستعان، وهللا أعلم. ،واألخذ من معدنه، فكل فٍن يؤخذ من أهله ،العلم من أهله

 وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (11للحافظ ابن كثير ) شرح كتاب اختصار علوم الحديث

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 
 

 مختلف الحديث: معرفةالنوع السادس والثالثون: 
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

وقد مختلف الحديث،  معرفةن:  بعلمه: النو  السادس والثَلثوونفعنا هللا -رحمه هللا تعالى- قال المؤلف
وفيه  ،من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلٌد مفيدٌ  نحواً  (األم) :من كتابه طويَلً  صنف فيه الشافعي فصَلً 

بحيث ال يمكن الجمع بينهما وذلك بحسب ما عنده من العلم، والتعارم بين الحديثين قد يكون  ما هو  ث،
ولالن ال ي هر  ،بوجه  كالناسخ والمنسوخ فيصار الى الناسخ ويترك المنسوخ، وقد يكون بحيث يمكن الجمع

لبعم المجتهدين فيتوقف حتى ي هر له وجه الترجيح بنو   من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد  منهما أو 
 أحمد في الروايات عن الصحابة.كما يفعل  ،وبهذا في وقت   ،يفتي بهذا في وقت  

يقول: ليس ثم  حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد  -رحمه هللا-وقد كان اإلمام أبو بكر بن خايمة 
 شيئًا من ذلك فليرتني ألؤلف له بينهما.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
وهذا النوع نوع  من  "معرفة مختلف الحديث": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  "النو  السادس والثَلثون"

أو حديٍث مع غيره من آية  ،سواء  كان بين حديٍث وحديث ،األهمية بمكان؛ ألنه به يدفع التعارض بين النصوص
 ،ضان في الظاهر، في الظاهر متعارضانأو أن يوجد حديثان متعار  ،ونحوها، المقصود بمختلف الحديث أن يقع

والناظر إذا كان من أهل النظر إما أن يستطيع الجمع بين هذه النصوص بوجٍه من وجوه الجمع فيتعين عليه 
فيعمل  ،وهذا ما يعرف بالنسخ وقد تقدم ،ال يستطيع الجمع لكن يعرف المتقدم من المتأخر ..،أو يعرف ،حينئذٍ 

فيعمل بالراجح ويترك المرجوح، إن لم يكن  ،لم يعرف المتقدم من المتأخر فالترجيح بالناسخ ويترك المنسوخ، إن
هذا وال هذا فالتوقف؛ ألنه ليس لمنسان أن يعمل بنٍص معارض من غير ترجيح، الترجيح بين النصوص 

ند أهل العلم، عال يجوز ألحد أن يسلكه، ووجوه الترجيح بين النصوص كثيرة  جدًا  ،بمجرد الهوا تحكمالمتساوية 
نحوًا من خمسين، وأوصلها الحافظ العراقي في حاشيته على ابن  (االعتبار) :مقدمةذكر منها الحازمي في 

 الصالح إلى ما يقرب من المائة، وحصرها السيوطي في ثمانية أقسام.
من كتابه "معرفة مختلف الحديث، وقد صنف فيه الشافعي فصًَل طويًَل : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

أو اختالف الحديث، وهو مطبوع مفرد ومستقل في حاشية  ،الشافعي له مختلف الحديث األم، نحوًا من مجلد"
 -رحمه هللا تعالى-ولممام الشافعي  ،األم، والمؤلف يرا أنه فصل من كتاب األم، وغيره يرا أنه كتاب مستقل

فهو ألفه  (اختالف الحديث) :األحاديث، وأما كتاب دفع التعارض بينلثنايا الكتاب في  (األم)كالم كثير في 
 كتاب طبع مرارًا.هو و  ،استقالاًل لهذا النوع



وعليه استدراكات؛ ألن  ،وفيه مالحظات (مختلف الحديث: )مطبوع باسم "وكذلك ابن قتيبة له... مجلٌد مفيد"
وقد ال يوفق، وقد يوفق  ،فهمهوفهم النصوص، واإلنسان قد يوفق في  ،أوجه الجمع يدخلها شيء  من االجتهاد

من وجه بينما يفوته التوفيق من وجوه، ولذا تجد وجوه الجمع عند األئمة تأخذ مسالك، وكل  له مسلك خاص 
 للتوفيق بين النصوص المتعارضة.

ذا أخذنا على سبيل المثال ر من المجذوم فرارك من األسد(( ))فمع حديث:  ))ال عدوا وال طيرة((: حديث وا 
 ،متوكاًل على هللا ،أخذ بيد المجذوم وأكل معه -عليه الصالة والسالم-والنبي  ممرض على مصح(( يوردن))وال 

 ))ال عدوا((ن إولألئمة مسالك وطرق، منهم من يقول:  ،معتمدًا عليه، هذه النصوص في ظاهرها التعارض
يعني مثل ما تعاشر المريض  ،طالقاً وال أثر للخلطة بين الصحيح والسقيم، ال أثر إ ،على حقيقته، العدوا منفية

لئال يصيبك  مال أثر لذلك مطلقًا، إذًا كيف نؤمر بالفرار من المجذوم؟ قالوا: تفر من المجذو  ،تعاشر الصحيح
فتنسب ذلك إلى المخالطة فتقع في معارضة النص، ويكون هذا من باب  -سبحانه وتعالى-شيء ابتداًء من هللا 

ال فال عدوا أصاًل، ومنهم من يثبت العدوا يقول:  ،قطسد الذريعة لمخالفة النص ف ألنه  ))فر من المجذوم((وا 
بمعنى أن  ))ال عدوا((نعم  :نقول ؟))ال عدوا((: -عليه الصالة والسالم-يعدي، إذًا كيف يقول الرسول 

يم، لكن ال يسري بنفسه، وليست مخالطة الصحيح للسليم تسبب انتقال المرض بذاته وبنفسه إلى السلالمرض 
عليه الصالة -، فالمنفي بقوله -سبحانه وتعالى-والناقل للمرض هو هللا  ،هناك عدوا، المعاشرة والمخالطة سبب

ألن  ن، واألمر بالفرار من المجذومل بالسريا، ويستقكون المرض يتعدا ويسري بنفسه ))ال عدوا((: -والسالم
لذاك منحى للقول األول،  أظن هذا ظاهر مخالفته، -عالىسبحانه وت-والمسبب هو هللا  ،المخالطة سبب لالنتقال

منحى، ماذا يترتب على القولين؟ يترتب على القولين أنه على القول األول إذا كان عندك مزيد ثقة وتوكل  كذاو 
إلى معاشرتك لهذا المريض، ويجول  توأنك لو أصبت ابتداًء بهذا الداء أنك ال تلتف ،-سبحانه وتعالى-على هللا 

هذا على القول  ))من أعدا األول(( :الحديث يقولو اطرك أنك لو لم تخالط هذا المريض ما أصابك شيء، بخ
ويأكل معه  ،ويعاشر المريض ،وأنه ال عدوا مطلقًا، فإذا قوي توكل الشخص يجلس مع المريض ،األول

ن ممن يقوا توكله على ويشرب، لكن إن أصيب ابتداًء من غير عدوا وانتقال المرض المنفي في الحديث إن كا
ال فليفر من المجذوم فراره  ،وعدم نسبة إصابته بالمرض إلى مخالطته المريض فليفعل ،تحمل مثل هذا المرض وا 

 من األسد.
العدوا  ،أن هناك عدوا، هناك تأثير لكن المخالطة سبب، سبب مرتب على المخالطة :على القول الثاني

والمسبب  ،فالمخالطة سبب ،ألن للمخالطة أثر واألمر بالفراري بنفسه، ويسر  ،المنفية كون المرض يتعدا بنفسه
، فمن هذه الحيثية تجد اإلنسان إذا أراد أن يوفق بين النصوص أحيانًا يوفق إلى -سبحانه وتعالى-هو هللا 

جه الجمع وأحيانًا ال يوفق إلى و  ،وأحيانًا يوفق إلى جمٍع ضعيف ،الجمع القوي، وأحيانًا يوفق إلى جمع متوسط
 ،وقد أحسن من وجه وأساء من وجه ،ابن قتيبة على رغم إفادته وأهميته فيه شيء غث جاء كتابأصاًل، ولذا 

 كما قال ابن الصالح.
ال يمكن، تقلب النظر في النصين  "والتعارم بين الحديثين قد يكون بحيث ال يمكن الجمع بينهما بوجه"يقول: 

مائة وجه كالناسخ والمنسوخ، حينئٍذ إن  ،ها األئمة التي تقرب من المائةفال يمكن بوجه من الوجوه التي ذكر 



واحكم على المتقدم بأنه منسوخ،  ،إن عرفت التاريخ فاعمل بالمتأخر -إذا لم يمكن الجمع-عرفت التاريخ 
م ولكن ال يظهر لبعض المجتهدين، إذا ل ،ويترك المنسوخ، وقد يكون بحيث يمكن الجمع خ،فيصار إلى الناس

إذا لم يكن الجمع وال يعرف التاريخ التوقف، المتعين التوقف؛ ألن الترجيح بغير  ،تعرف التاريخ وال يمكن الجمع
 مرجح تحكم.

"وقد يكون بحيث يمكن الجمع، ولالن ال ي هر لبعم المجتهدين فيتوقف حتى ي هر له وجه الترجيح بنو   
يميل ويستحسن أحد القولين فيعمل بأحد النصين ويترك يستروح و  من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد  منهما"

ا خر، ال سيما إذا ترتب على النص الذي عمل به نوع احتياط، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، لكن إن 
وهو راجح أو مرجوح في نفس  ،أفتى بذلك في وقت آخر وأأفتى بهذا في وقت وهو مرجوح في نفس األمر، 

 ال ليس بعملي؟ نعم؟، هذا عملي وا  األمر
 .طالب:......

ويحمل هذا على حال وذاك على حال،  ،استطاع أو توصل إلى أنه يمكن العمل بالنصين معاً  ..،إن كان :أقول
أحمد في  -اإلمام- "كما يفعلهذا وجه من وجوه الجمع، يقول:  ،هذا جمع ،..وذاك أو هذا بالنسبة لبعض الناس

بحيث ال يستطيع أن  ،وعن آخرين قول  آخر ،الصحابة قول عن بعضهميروا عن  الروايات عن الصحابة"
وبهذا في وقت، هذا يمكن أن يسلك إذا أمكن االحتياط للقولين،  ،يوفق بين القولين، وحينئٍذ يعمل بهذا في وقت

 أما إذا كان القوالن متضادين من كل وجه فال يمكن االحتياط.
في باب  ،اإلمام ابن خزيمة في هذا الباب قلَّ أن يوجد له نظير ة يقول""وقد كان اإلمام أبو بكر بن خايميقول: 

ال يوجد تعارض  "ليس ثم  حديثان متعارضان من كل وجه"والتوفيق بين النصوص، يقول:  ،اختالف الحديث
ال يوجد، فالشريعة مت لفة  ،وليس أحدهما منسوخًا وا خر ناسخ ،بين حديثين صحيحين في الحقيقة والواقع

متجانسة غير متضادة وال متعارضة وال متضاربة، مرد التعارض الظاهر إما أن يكون بسبب فهم المجتهد فهم 
النسخ، أو يخفى على بم في الحكالواقف على األحاديث، أو بسبب تقدم وتأخير وحينئٍذ ال إشكال و الناظر 

 المجتهد ال يمكنه إحاطته بكل شيء. ،المجتهد وجه الترجيح
هذه منزلة  بينهما" ...ثم  حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد بشيء من ذلك فليرتني ألؤلف"ليس يقول: 

ن ابن خزيمة يستطيع التوفيق بين كل النصوص المتعارضة التي : إابن خزيمة في هذا الفن، لكن هل يقال
ليس بالمعصوم، ابن  لكن ،وفي هذا النوع ،وهو بارز في هذا الباب ،هو إمام من األئمة ؟ظاهرها التعارض

قومًا  ))ومن أمّ أو  ))ال َيؤمَّن أحدكم..((خزيمة نفسه حكم على حديث بالوضع لمعارضته لحديٍث صحيح، 
يقول: هذا  ))ال َيؤمَّن أحدكم قومًا فيخص نفسه بدعوٍة دونهم((وجاء النهي عن ذلك  فخص نفسه بدعوٍة دونهم((

عليه الصالة -هريرة في الصحيحين وغيرهما، الرسول حديث موضوع، لماذا؟ ألنه معارض لحديث أبي 
ما قال: "بيننا" قال:  بيني وبين خطاياي ))اللهم باعد بيني وبين خطاياي((في دعاء االستفتاح يقول:  -والسالم

خص نفسه بدعوٍة دون المأمومين، وقد ورد النهي عن أن يخص اإلمام نفسه بالدعوة دون  (())باعد بيني
وذاك في السنن فحكم على الثاني بالوضع، خفي عليه وجه الجمع، وهناك  ،ا في الصحيحينوهذ ،المأمومين

 مسالك للجمع بين الحديثين.



يقول: النهي عن تخصيص النفس بالدعاء محمول  على الدعاء الذي يؤمَّن  -رحمه هللا تعالى-شيخ اإلسالم 
يدعو لنفسه وهو  ؟يش المانعوهو ساجد إ ، يدعوعليه، أما الدعاء الذي ال يؤمَّن عليه فلممام أن يخص نفسه

اغفر لنا وارحمنا" ما يلزم،  "رب   :يقولإلى آخره، ما  ..اغفر لي وارحمني" ساجد، يدعو لنفسه بين السجدتين "رب  
 " ما يلزم، لماذا؟ ألن هذا الدعاء ال يؤمن عليه، لكن يعقل أن إمام: "اللهم باعد بينناوال يقول في دعاء االستفتاح

هنا المخالفة، نعم، "آمين"  :يؤم  الناس في الوتر مثاًل يقول: "اللهم اهدني فيمن هديت" والمأمومون خلفه يقولون 
ما هو ببعيد،  : هللا ال يهديك،يمكن بعضهم يقول ،"اللهم اهدني فيمن هديت" والمأمومون.. :والنهي هنا، ما يقول

هنا يرد النهي، هذا مورد  ؟"آمين" :ن صفوف خلفه يقولون مو يخص نفسه دونهم "وعافني فيمن عافيت" والمأمو 
 النهي عند شيخ اإلسالم.

السخاوي له ملحظ آخر في الحديث يقول: يخص اإلمام نفسه بالدعاء المشترك الذي يقوله اإلمام والمأموم، 
السجدتين يقوله  فال يلزم اإلمام أن يكون يجمع الضمير، الدعاء بين ،دعاء االستفتاح يقوله اإلمام والمأموم

اإلمام والمأموم فال يلزم اإلمام أن يجمع الضمير، لكن لو خص نفسه بدعوٍة في السجود مما ال يقوله المأموم ال 
 كأنه أوضح. -رحمه هللا-، لكن كالم شيخ اإلسالم الضمير بد أن يجمع
 .طالب:......

تعظيم  ،ال من باب التعظيم ،من باب التأكيد األصل أنه يدعو لنفسه، فإذا جمع يكون  ،يفرد، األصل اإلفراد ،ال
ال هو واحد، أقول ،النفس قد تؤكد فعل الواحد  ،، لكن العربحد إفراد الضميرواألصل في الوا ،هو واحد :وا 

 }اِّن ا َأنَاْلَناُه{: في تفسير سورة ،في صحيحه -رحمه هللا تعالى-ما ذكر ذلك اإلمام البخاري كبضمير الجمع، 
 .، نعممن الصحيح [قدر( سورة ال9)]

 :معرفة المزيد في األسانيدالنوع السابع والثالثون: 
وهذا يقع  ،لم يذكره  يره في اإلسناد رجَلً  وهو أن يايد راو  ، معرفة المايد في األسانيدالنو  السابع والثَلثون: 

قال ابن ، حافَلً  اباً في ذلك كت -رحمه هللا-وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي  ،في أحاديث متعددة كثيراً 
، ومث ل ابن الصَلح هذا النو  بما رواه بعضهم عن عبد هللا بن المبارك عن وفي بعم ما ذكره ن ر :الصَلح

: سمعت سمعت أبا ادريس يقول :قال ،بن عبيد هللا : حدثني ُبسرسفيان عن عبد هللا بن يايد بن جابر قال
))ال يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا  :يقول سمعت أبا مرفد الغنوي  :يقول واثلة بن األصقع

ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان، وقال أبو حاتم وال تصلوا اليها((  ،تجلسوا على القبور
 الرااي: وهم ابن المبارك في ادخاله أبا ادريس في اإلسناد، فهاتان ايادتان.

 :ي من المراسيلمعرفة الخف: النوع الثامن والثالثون 
الخطيب وقد صنف  ،وهو يعم المنقطع والمعضل أيضاً ، معرفة الخفي من المراسيل: النو  الثامن والثَلثون 

 .(التفصيل لمبهم المراسيل)بدالبغدادي في ذلك كتابه المسمى 
 ،في ذلك ماً , وقد كان شيخنا الحافظ الماي اماوحديثاً  وهذا النو  انما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديماً 

 .وبل بالمغفرة ثراه ،رحمه هللاف من العجب وعجباً 



هم قد يغتر ب اهره, ويرى ءفإن اإلسناد اذا عرم على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفا
رجاله ثقات فيحكم بصحته وال يهتدي لما فيه من االنقطا  أو اإلعضال أو اإلرسال; ألنه قد ال يميا 

 .وهللا الملهم للصواب ،التابعيالصحابي من 
صلى -ومث ل هذا النو  ابن الصَلح بما روى العو ام بن حوشب عن عبد هللا بن أبي أوفى قال: كان رسول هللا 

لم يلَف العو ام ابن أبي أوفى  :: قد قامت الصَلة نهم وكبر، قال اإلمام أحمداذا قال بَلل -هللا عليه وسلم
 وهللا أعلم. ،فيضعف الحديث الحتمال أنه رواه عن رجل  ضعيف  عنه ،مايعني فيكون منقطعًا بينه

ومعرفة الخفي من المراسيل، فعلى سبيل اإلجمال إذا  ،هذان النوعان متقابالن، معرفة المزيد في متصل األسانيد
مسة، ومن طريٍق آخر خ ،يكون مروي من طريق ستة رواة ،جاء حديث من طريقين في أحدهما زيادة في الرواة

وبينما سادس زائد أو سابع، وهؤالء خمسة متعاصرون أو على  ،الخمسة موجودون في اإلسناد األول والثاني
األقل هذان اللذين سقطا منهما السادس في اإلسناد الثاني، الناظر في اإلسناد إما أن تترجح له الزيادة فيكون 

ادة من المزيد في متصل األسانيد، أو يصح عنده النقص من خفي المراسيل، أو يترجح عنده النقص فتكون الزي
 األمران.

 ،وال يبعد أن يروي الراوي الثقة حديثًا عن شخص عن آخر، ثم يلتقي بالشخص ا خر الذي روي عنه الحديث
ال ما هي بواضحة عندنا حديث  ؟روا عنه الحديث بواسطة فيرويه عنه بغير واسطة، ا ن الصورة واضحة وا 

، والطريق الثاني -عليه الصالة والسالم-أحد الطريقين الوسائط ستة بينه وبين الرسول  مروي من طريقين،
 ،خمسةالإن ترجح عنده اإلسناد الناقص  -وهو من أهل النظر-الوسائط خمسة، الناظر في هذين الطريقين 

ي اإلسناد األول فيكون السادس المذكور ف ،بالقرائن كما هو معروف، ترجح عنده اإلسناد الناقص ؟كيف يترجح
من المزيد في متصل األسانيد، إن ترجح عنده اإلسناد الزائد الستة يكون الثاني من خفي المراسيل، إن ترجح 

وليس بمستحيل أن يرد الحديث من طريق ستة أو من األمران،  ألنه قد يثبت ؛ثبت عنده األمران ،عنده األمران
ثم تسافر أو تلتقي  ،روي عن شخص عن آخر في بلٍد آخرت ،ليس بمستحيل، وهذا متصور جداً  ،طريق خمسة

حينئٍذ ال يحكم فيصح األمران، و  ،هذا واضح ،به في حٍج أو غيره الذي رويَت عنه بواسطة فتروي عنه مباشرة
 بأن ذاك زائد وال ناقص، هذا من حيث اإلجمال.

هذا مثل ما نظرنا،  لم يذكره  يره""معرفة المايد في متصل األسانيد، وهو أن يايد راو  في اإلسناد رجًَل 
هذا  ،كثيرًا في أحاديث متعددة ذا يقعالسادس الذي ذكر في اإلسناد األول ما ذكره غيره في اإلسناد الثاني، وه

 له أمثلة كثيرة. ،واقع
لماذا؟  في بعم ما ذكره ن ر" :"وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابًا حافًَل، قال ابن الصَلح

نظر بين  ،حكم بأن هذا من المزيد في متصل األسانيد ،ألنه مبني على االجتهاد ؛نه مبني  على اجتهادهأل
األسانيد فترجح عنده اإلسناد الناقص فحكم على هذه األسانيد التي أوردها في كتابه بأنها من المزيد، وهل يكلف 

ما يكلف، هو إمام في  ؟صرين في اجتهاد غيرهاإلمام الحافظ الخطيب البغدادي رغم ما قيل فيه من بعض المعا
 وهللا المستعان. ؟ويقال عنه ما يقال ،وفي كل نوع يمر علينا أنه صنف فيه كتاب ،هذا الشأن، وفي كل باب



قطني في بعض ما ذكره نظر، أبو حاتم الرازي في ال بد أن يوجد نظر، اإلمام الدار  "وفي بعم ما ذكره ن ر"
بعض ما ذكره نظر صحيح؛  من في أحد يعرو، في ؟ من يعرو؟يخلو من النظر حدفي أبعض ما ذكره نظر، 

فيكون فيه حينئٍذ نظر من هذه الحيثية، وقد يظهر  ،ألنه قد يظهر للمجتهد الثاني خالف ما ظهر للخطيب
أو أحد محيط  ،قطني نظر، فليس هناك أحد معصومهر للدارقطني فيكون في اجتهاد الدار للخطيب ما لم يظ

 أبدًا، وهللا المستعان. ،لعلم كلهبا
مث ل ابن الصَلح هذا النو  بما رواه بعضهم عن عبد هللا بن المبارك عن سفيان عن عبد هللا بن يايد بن "...

د  سمعت أبا مرث سر بن عبد هللا سمعُت أبا أدريس يقول: سمعت واثلة بن األصقع قال:جابر قال: حدثني بُ 
 "أو تصلوا اليها(( ،))ال تجلسوا على القبوريقول:  -صلى هللا عليه وسلم- الغنوي يقول: سمعت رسول هللا
مباشرة عبد هللا بن المبارك  "رواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان"،الحديث مخرج في صحيح مسلم، 

فيكون هناك  ناد""وقال أبو حاتم الرااي: وهم ابن المبارك في ادخال أبا ادريس في اإلسعن عبد هللا بن يزيد، 
 :حدثني بسر بن عبد هللا يقول :قال ،زيادتان، رواه ا خرون عن ابن المبارك عن عبد هللا بن يزيد بن جابر

الذي مثل به ابن  ،انمن يرجح اإلسناد األول الذي مع اثنان، فسقط الغنوي  د: سمعت أبا مرثسمعت واثلة قال
يحكم على الثاني بأنه مرسل خفي، والذي يرجح  ،ثنان معاً الذي فيه اال ،الذي يرجح هذا اإلسناد ،الصالح

 ا ن الصورة فيها خفاء؟ ،اإلسناد الثاني يحكم على األول بأنه مزيد في متصل األسانيد، وبهذا تتضح الصورة
 تي إلى معرفة الخفي من المراسيل، يقول: وهو.... هاه؟نأ

 .د......... مخرو على أبي مرثطالب:
 ...إيه....
 .......طالب:

 د.ن طريقين، الكالم في حديث أبي مرثمروي م ،د في صحيح مسلم..، هذا حديث أبي مرثلكنه ،ما يخالف
من  ،عندنا االنقطاع من أسباب الضعف "وهو يعم المنقطع والمعضل أيضًا"يقول:  "معرفة الخفي من المراسيل"

يشمل المعلق الذي  :خفي، الظاهر أنواعأسباب ضعف الخبر االنقطاع في إسناده، واالنقطاع نوعان: ظاهر و 
ولو إلى آخر اإلسناد، المنقطع الذي سقط من أثناء  ،حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راٍو أو أكثر

راويان  ،راوي من أو أكثر من راوي ال على التوالي، المعضل الذي سقط من إسناده أكثر  ،إسناده راٍو واحد
د من أثناء إسناده؛ ألنه إن سقط اثنان على التوالي من مبادئ اإلسناد صار المقصو و فصاعدًا على التوالي، 

  معلقًا.
ال هناك تعريفات لهذه  ،وهذا على قول األكثر ،-عليه الصالة والسالم-الذي يرفعه التابعي إلى النبي  :المرسل وا 
اهر قسمته رباعية، الخفي ينقسم خفي، الظاألصلية ثنائية ظاهر و رضنا لها في وقتها، لكن القسمة هنا عاألنواع ت

ال يخلو إما أن  ،إلى قسمين؛ ألن للراوي مع من يروي عنه حاالت، إذا وقفت على إسناد فيه فالن عن فالن
وهذا أخص الخصوص، أو يكون لقيه ولم  ،إما أن يكون سمع منه :يكون فالن الثاني لقي األول وسمع منه، أوالً 

أو  ،أو لم يعاصره، الحاالت أربع في احتمال غير هذه األربع؟ سمع منه ،هيسمع منه، أو يكون عاصره ولم يلق
ال ال؟ في احتمال خامس؟ في صورة يمكن أن  ،أو لم يعاصره ،أو عاصره ولم يلقه ،لقيه ولم يسمع منه صح وا 



ا بصيغٍة موهمة هذإذا روا الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه  ،تصور خامسة؟ إذا سمع الراوي عمن..
 ،يعني هذا الحديث ما سمعه منه ،يش؟ تدليس، إذا روا الراوي عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منهيسمى إ

 يش؟ تدليس اتفاقًا.إبصيغٍة موهمة كالعنعنة مثاًل هذا 
يعني لم يثبت سماعه منه، هناك في الصورة األولى ثبت سماعه منه  ،راوي عمن لقيهالإذا روا  :الصورة الثانية

لكن هذا الحديث على وجه الخصوص لم يسمعه منه، إذا روا الراوي عمن لقيه ولم يثبت أنه سمع  ،ديثألحا
ولم  ه له ما لم يسمعه منه بصيغٍة موهمة هذه أيضًا تدليس، إذا روا الراوي عمن عاصرهإذا لقيه ثبت لقاؤ  ،منه

 ؟موهمة كالعنعنة يصير من النوع ه له بصيغةٍ يثبت لقاؤ 
 طالب: تدليس.

ال، المرسل الخفي، وهذا هو الفرق بين المرسل الخفي والتدليس، ألن بعضهم ال يفرق، وحينئٍذ يقع في إشكاٍل 
 إن الرواية عن مجرد المعاصر تدليس ما سلم أحد من التدليس. :كبير، لو قلنا

روا عنه ولد والذي  ،إذا روا شخص عمن لم يعاصره، هذا الراوي مات سنة مائة :المقصود أن الصورة الرابعة
 نعم؟ تدليس؟ :هل نقول ،سنة مائة وعشرة
 .طالب:......

انقطاع ظاهر، ليس بتدليس وال بإسناد خفي، فلنكن على ذكٍر من هذه الصور  ،ظاهر ظاهر، سقط  ظاهر
 وفصلناها فيما مضى.

اللهم إال  ؟راسيلفكيف يكون من خفي الم منه اثنان، المعضل الساقط "يعم المنقطع والمعضل أيضًا" قوله:ولذا ف
في صورٍة واحدة لو أسقط المعاصر في حالة من روا عنه وقد عاصره أسقط واسطتين، حينئٍذ هو معضل في 

 لكنه باعتباره خفي مرسل خفي. ،الحقيقة
وهذا النو  انما يدركه  ،("وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابًا وهو المسمى بد)بالتفصيل لمبهم المراسيل

يش يدريك أنت هذا ما روا هذا دركه، يعني إمثل التدليس ما كٍل ي يث وجهابذته قديمًا وحديثًا"نقاد الحد
احتمال أن يكون و على أقل األحوال عاصره، أو هو لقيه  ؟ما الذي يدريك أنه ما رواه ؟الحديث على هذا الشيخ

، ليدخل مثل وجهابذته قديمًا وحديثاً  لقيه واالحتمال الثاني ما لقيه، ولذا ال يدرك هذا النوع إال نقاد الحديث
وأثنى على الحافظ المزي  ،كررها مراراً  "وقد كان شيخنا الحافظ الماي امامًا في ذلك، وعجبًا من العجب" شيخه،

لكن من الحافظ ابن كثير وهو  ،-رحمه هللا-وهو أهل ألن يثنى عليه، أهل  بل هو فوق ما ذكر  ،في مواضع
وهللا المستعان،  ،بل فوق ما يذكره الحافظ ابن كثير ،هو أهل  لذلك ،به موضع يشيدنعم، في كل  ؟ابنته زوج

يعني له أمثال يدركه أئمة جهابذة مثل الحافظ المزي بل فوقه، لكن كونه  "فرحمه هللا، وبل بالمغفرة ثراه"يقول: 
ن كان الحافظ المزي  ،عاد هذه ما تسلم من انحياز ،ويغفل غيره ،الحافظ المزي في كل المواضععلى ينص  وا 

 فوق ما ذكر.
ثقات الرجال  "ممن لم يدرك ؟نومن العلماء أيضاً  نكثير؟ ""فإن اإلسناد اذا عرم على كثير  من العلماءيقول: 
بأهل  ؟ هؤالء ليسواهها ؟من العلماء وهم ال يدركون الثقات من الضعفاء :هل نستطيع أن نقول هم"وضعفاء
 ؟ضعفاء مهو ما يدرك هل هم ثقات أ"قد يغتر ب اهره ويرى رجاله ثقات" الشأن،  المقصود العلم بهذاالعلم، و 



ما  ،ثقات واهو الذي قد يغتر إذا كان "فيحكم بصحته، وال يهتدي لما فيه من االنقطا "كيف يرا أنهم ثقات؟ 
فيغتر  ،ضعف ليس فيهم ،قد يغتر بظاهره من فتش في كتب الرجال فوجد الرواة ثقات ،في احتمال أنهم ضعفاء

"فيحكم بصحته، أو اإلرسال الخفي  ،وغفل عن قضية التدليس ،ه، وهؤالء الثقات لقي بعضهم بعضاً حبه فيصح
يمكن أن  وال يهتدي لما فيه من االنقطا ، أو اإلعضال، أو اإلرسال؛ ألنه قد ال يميا الصحابي من التابعي"

 "وهللا الملهم للصواب". ،لتابعي؟ ال يمكنكثير من العلماء ال يميزون بين الصحابي وا ؟يكون هذا
صلى هللا -"ومث ل هذا النو  ابن الصَلح بما رواه العو ام بن حوشب عن عبد هللا بن أبي أوفى كان رسول هللا 

إذا  لم يلَف العو ام ابن أبي أوفى" :اذا قال بَلل: "قد قامت الصَلة" نهم وكبر، قال اإلمام أحمد -عليه وسلم
"يعني فيكون منقطعًا بينهما فيضعف فيكون الخبر منقطعًا،  ،لراوي من روا عنه يكون هناك واسطةلم يلَق ا

كما تقدم نظيره في المنقطع وفي المرسل وغيره، وهللا الحديث الحتمال أنه رواه عن رجل  ضعيف عنه" 
 المستعان.

فالصواب أن المأموم ينهض إذا وهو ضعيف أيضًا،  د البيهقي من طريق الحجاج بن أرطأة،الحديث أيضًا عن
 .، نعموهذا الحديث في الصحيحنعم،  ))إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروني(( ،رأا اإلمام

 .....النو  التاسع والثَلثون 
 .طالب:......

، وعلى هذا ابن التي هي خاصة باإلرسال الخفي ،بعضهم يخلط فيجعل من صور التدليس المعاصرة فقط
الصالح ومن دار في فلكه عنده شيء من الخلط في هذا، لكن ال يتحرر الفرق إال إذا خصصنا التدليس 

 دون سماٍع وال لقاء.فقط والمرسل الخفي بالمعاصرة  ،بالسماع واللقاء
 : -رضي هللا عنهم أجمعين-معرفة الصحابة النوع التاسع والثالثون: 
صلى -من رأى رسول هللا  :والصحابي، -م أجمعينرضي هللا عنه-معرفة الصحابة  النو  التاسع والثَلثون:

ن لم يروِّ  ،في حال اسَلم الرائي -هللا عليه وسلم ن لم تطل صحبته له, وا  هذا قول جمهور و  ،عنه شيئاً  وا 
 .وسلفاً  العلماء خلفاً 

 ير واحد ممن صنف في أسماءفي اطَل، الصحبة البخاري وأبو ارعة و  وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف  
 ة وأبي موسى....الصحابة كابن عبد البر وابن مند

 .، نعمون تاء، منده وداسه وماجه كلها بدون نقطمنده بدمنده 
وهو  (الغابة في معرفة الصحابة) :وأبي موسى المديني وابن األثير في كتابه كابن عبد البر وابن منده

 .-هم هللا أجمعينأثاب-أجمعها وأالثرها فوائد وأوسعها 
بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب  (االستيعاب) :قال ابن الصَلح: وقد شان ابن عبد البر كتابه

 أو حديثين. حديثاً عنه ال بد من اطَل، الصحبة مع الرؤية أن يروي  :وقال آخرون ، خباريين و يرهماإل
أو يغاو معه  اوًة  ،أن يصحبه سنًة أو سنتين : ال بد من-ورحمه رضي هللا عنه-وعن سعيد بن المسيب 

 أو  اوتين، وروى شعبة عن موسى...
 ؟السبَلني طالب:



 ؟الباء أو بالياءب
 .طالب: بالباء

المثناة، بابن الصالح بالباء، وحرر الحافظ العراقي تبعًا البن السمعاني في األنساب أنه بالياء  عَ ب  ابن كثير تَ نعم 
 كذلك. هقال المؤلفالموحدة؛ ألن لكن أنت على أنه بنعم، 

: هل بقي من -رضي هللا عنه-قال: قلُت ألنس بن مالك  ،وروى شعبة عن موسى السبَلني وأثنى عليه خيراً 
، رواه فرما من صحبه فَل ،قال: ناٌس من األعراب رأوه ؟أحٌد  يرك -صلى هللا عليه وسلم-أصحاب رسول هللا 
وال ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن  ،ى فيه الصحبة الخاصةرعة، وهذا انما نفمسلم بحضرة أبي ا 

وجَللة قدره وقدر من رآه  ،-صلى هللا عليه وسلم-مجرد الرؤية كاف  في اطَل، الصحبة لشرف رسول هللا 
-هل فيكم من رأى رسول هللا  :))تغاون فيقالمن المسلمين، ولهذا جاء في بعم ألفا  الحديث الصحيح: 

صلى هللا عليه -حتى ذكر من رأى من رأى رسول هللا ؟ فيقولون: نعم، فيفتح لالم(( -ه وسلمصلى هللا علي
صلى -"ليوٌم شهده معاوية مع رسول هللا  :الحديث بتمامه، وقال بعضهم في معاوية وعمر بن العايا -وسلم

 خيٌر من عمر بن العايا وأهل بيته". -هللا عليه وسلم
مؤمنًا به في حال  -عليه الصَلة والسَلم-"من رأى النبي في حد الصحابي:  -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

صلى هللا عليه -"الصحابي: من رأى رسول هللا ولو تخلله ردة، يقول:  ،يعني ومات على اإلسالم الراوي" اسَلم
 أو الرائي؟ في حال اسَلم الراوي"  -وسلم

 طالب: الرائي.
ن لم  -أو الرائي- "في حال اسَلم الراوي  راوي،الرائي نعم؛ ألن عندنا في النسخة ال ن لم تطل صحبته له، وا  وا 

 يروِّ عنه شيئًا".
من لقي النبي  :ولو قيل ،مؤمنًا به -عليه الصالة والسالم-من رأا النبي  :رأي الجمهور في حد الصحابي أنه

، لقي ةوأشمل من مجرد الرؤي ،اللقاء أوسع ،ليشمل العميان ؛مات على ذلكو  ،مؤمنًا به -عليه الصالة والسالم-
ولو تخلله ردة، لو ارتد ورجع إلى اإلسالم ومات على  ،مؤمنًا به ومات على ذلك -عليه الصالة والسالم-النبي 

"هذا قول جمهور العلماء خلفًا وسلفًا، وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف  إلطَل، اإلسالم فهو صحابي، 
"أبو ارعة فضائل الصحابة، كما نص على ذلك في  ،نص على ذلك ،في صحيحه الصحبة اإلمام البخاري"

"كابن عبد البر على كل حال هو قول جمهور أهل العلم  الرااي، و ير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة"
 واسمه؟وابن منده وأبي موسى المديني وابن األثير في كتابه: )الغابة(" 

 طالب: أسد الغابة.
"وأوسعها، ألنه جمع الكتب التي تقدمت  "وهو أجمعها وأالثرها فوائد"ة الصحابة(، نعم )أسد الغابة في معرف

فردوا وأ   ،حرصوا على تمييز الصحابة عن غيرهم لما للصحبة من فضل ومزية وشرف أثابهم هللا أجمعين"
 ها ما وقفوزاد علي ،فجمع ما في هذه الكتب كلها -رحمه هللا تعالى-بالكتب، وبعد ذلك جاء الحافظ ابن حجر 

أو بطريٍق  ،، أو ثبتت صحبته بقول واحد-عليه الصالة والسالم-إما في سند حديث يقول: سمعت النبي  ،عليه



وفيه ما يزيد على  ،وهو أجمع هذه الكتب (اإلصابة: )كتاب ،أو ادعيت صحبته، فالكتاب مقسم إلى أقسام ،آخر
 اثني عشر ألف ترجمة.

ما شجر بين  بذكر -في معرفة األصحاب- (د البر كتابه: )االستيعاب"قال ابن الصَلح: وقد شان ابن عب
ال شك أنه مما ينبغي  ،نعم ذكر ما شجر بين الصحابة الصحابة مما تلقاه عن كتب اإلخباريين و يرهم"

اإلعراض عنه؛ ألن هذا ال بد أن يؤثر في النفس، والصحابة منزلتهم عند هللا عظيمة، وجاءت النصوص بذكرهم 
 .-إن شاء هللا تعالى-على ما سيأتي قريبًا  ،بنصوص الكتاب والسنةبهم واإلشادة  ،موشرفه

، هذا قول في تعريف الصحابي "وقال آخرون: ال بد في اطَل، الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثًا أو حديثين"
ال بد  :؟ القول الذي يليهصحابي، لكن لو غزا بدون رواية ماذا نقول عنه :شيئًا على هذا ال يقال له الذي لم يرو  

شيئًا، والصواب أنه ال هذا وال  ، يعني ولو لم يرو  أو يغزو معه غزوة أو غزوتين ،من أن يصحبه سنة أو سنتين
مثبت  -عليه الصالة والسالم-واللقاء بالنبي  ذلك الحد السابق أنه مجرد الرؤية ذاك؛ ألن األئمة أطبقوا على

والمقربين من الصحابة  ،صحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرةللصحبة، نعم الصحبة الخاصة من 
يَن َمَعهُ } ،فهي صحبة عامة وأما مجرد الرؤيةهذه صحبة خاصة،  ُسوُل ّللا ِّ َوال ذِّ اء َعَلى } ثناء {م َحم ٌد ر  د  َأشِّ
 .( سورة الفتح[49]) {اْلاُلف ارِّ ُرَحَماء َبْيَنُهمْ 

ال ففي ثبوته عنه نظر،  ،إن صح عنه "ال بد من أن يصحبه سنًة أو سنتين"سعيد بن المسيب يقول:  "أو وا 
 ،أو بادعائه هو ،إما برواية أو بغزوة أو بشهادة ثقة ،المقصود أنها تثبت صحبته يغاو معه  اوًة أو  اوتين"

الثقة مقبول مع  وخبر ،الذي ذكر أنه صحابي وهو ثقة يقبل قوله؛ ألن هذا خبريعني والمفترض أن يكون ثقة، 
ال ما يقبل :قالو مائة وخمسين سنة جاءنا شخص  ،إمكان القبول، أما إذا لم يمكن القبول  ؟هو صحابي يقبل وا 
 ما هو بصحيح، لماذا؟ نا:لقال: أنا صحابي ق ما يقبل، لو جاءنا سنة مائة واثنا عشر

 .طالب:......
 هذا الحديث.نعم 
ثقة ثبتت صحبته على ما سيأتي بما تثبت به الصحبة، لكن إذا لم إذا أمكن قبول الدعوا من شخٍص  :أقول

ال؛ ألنه ثبت في الحديث الصحيح  :نقول ،وظاهره العدالة ،هو صحابي :يمكن سنة مائة واثنا عشر شخص قال
))ما من نفٍس منفوسة يأتي عليها مائة سنة ممن هو على وجه قال:  -عليه الصالة والسالم-أن النبي 

ال الص(( ..األرض ولذا جزم أهل العلم أن آخر من مات من  ،فهذا يعارضالحديث....... ما تكمل،  ؟ح وا 
الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثلة مات سنة عشٍر ومائة، وقد ادعى رتن الهندي الصحبة بعد ستمائة، وصدقه 

 ،وترجم في كتب الرجال ،جاء بعد الستمائةهو و  ،واعتقدوا فيه، زعم أنه صحابي ،جمع  غفير من أوباش الناس
 وهللا المستعان. ،لكن لبيان كذبه وافترائه

وقد توفي سنة  أثنى عليه خيرًا قال: قلُت ألنس بن مالك"و  -السيالنيأو  – "روى شعبة عن موسى السبَلني
أحٌد  يرك؟  -صلى هللا عليه وسلم-"هل بقي من أصحاب رسول هللا ثالٍث وتسعين في أواخر القرن األول: 

إسناده جيد،  ،خبر جيد "رعةحضرة أبي ا في  ،، فرما من صحبه فَل، رواه مسلممن األعراب رأوه : ناسقال
 ،ال الصحبة الشرعية ،الصحبة العرفية ،لكن الصحبة المنفية هي التي تثبت لمن دام الصحبة، الصحبة اللغوية



ك به مجلس واحد لمدة ساعة أو أو جمع ،هذا صاحٍب لي :الصحبة العرفية يعني شخص لقيته في الشارع تقول
 ةعرفًا ليس بصاحب، فهذا المنفي في هذا الخبر، أما الصحبة المحرر نعم  ؟هذا صاحب :تقول ،نصف ساعة

 .هور أهل العلم فتثبت بمجرد الرؤيةللصحابة عند جم
في "وهذا انما نفى فيه الصحبة الخاصة، وال ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف  

وجَللة قدره، وقدر من رآه من المسلمين، ولهذا  -صلى هللا عليه وسلم-اطَل، الصحبة لشرف رسول هللا 
))تغاون فيقال: هل  -حديث صحيح مخرج في الصحيحين وغيره- ))تغاون((جاء في بعم ألفا  الحديث: 

 ى ذكر من رأى من رأى حت ؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم((-صلى هللا عليه وسلم-فيكم من رأى رسول هللا 
 يعني فيفتح لهم. "الحديث بتمامه -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

ومنزلة عمر بن عبد العزيز  ،وعمر بن عبد العزيز -رضي هللا عنه-وقال بعضهم في المفاضلة بين معاوية 
اتصف به عمر بن  بين التابعين معروفة، ومنزلة معاوية من الصحابة معروفة، فبعضهم قد يتراءا له مع ما

قد يجعله يفضل على بعض الناس ممن خاض في بعض ، ما عبد العزيز من العلم والزهد والورع ونقاء السيرة
أن بعض الناس قد يتراءا في قتال وحروب وتولى أعمال، المقصود  ،األمور التي تورع عنها كثير  من الصحابة

ويغفل عن السبب المؤثر في الترجيح، الصحبة ال الناس على من هو دونه من وجهة نظره،  بعض له تفضيل
دل  ثم الذين يلونهم(( ،ثم الذين يلونهم ،))خيركم قرني: -عليه الصالة والسالم-يعدلها شيء، ولذا لما قال النبي 

ناس على اإلطالق، فال يمكن أن يوجد في التابعين ولو أفضل التابعين أويس ل على أن الصحابة هم أفض
 بن المسيب أفضل من أقل الصحابة شأنًا. القرني أو سعيد

ن كان رأي ابن عبد البر في المسألة  ،وال يوجد من يدانيهم وال يقاربهم ،المقصود أن الصحابة هم أفضل األمة وا 
ال قد يوجد  ،يعني في الجملة، تفضيل القرن على القرن  ثم الذي يلونهم(())خيركم قرني، أن التفضيل إجمالي  وا 

 ووه-مرجوح، وقد جاء في الحديث  ، لكنه قولالقرن األولأفراد الثاني من هو أفضل من بعض  في أفراد القرن 
أجر خمسين من الصحابة، إذًا هو أفضل من  -عليه الصالة والسالم-أن للعامل بسنة النبي  :-صحيح

ال  قد يكون أفضل في هذا العلم على وجه الخصوص الذي عمله، لكن شرف الصحبة قدر  نعم الصحابة؟ 
 وهذا ظاهر. ،يشاركهم وال يدانيهم فيهم أحد

يعني  ،وا خر عامي ال علم وال عمل يذكر ،لو تصورنا شخص لو تصورنا اثنين أحدهم متصف بالعلم والعمل
ن كان مسلم، هذا العالم تصدق على شخص قد ال يكون هذا الشخص محتاج ثم جاء هذا  ،أو حاجته أقل ،وا 

صدقة هذا العامي أفضل من خمسين من  :ه من موت بهذه الصدقة، نقولالعامي فتصدق على شخٍص أنقذ
ال ما هو بظاهر فالوصف  ؟صدقة هذا العالم، لكن أين هذا العامي في الجملة من هذا العالم العامل ظاهر وا 

 ال يدانيهم فيه أحد. -صلى هللا عليه وسلم-الذي شرف به صحابة رسول هللا 
 -صلى هللا عليه وسلم-عبد العايا: ليوٌم شهده معاوية مع رسول هللا  "وقال بعضهم في معاوية وعمر بن

ورحمه رحمًة  ،-وأرضاه رضي هللا عنه-على ما اتصف به عمر  خيٌر من عمر بن عبد العايا، وأهل بيته"
 بإحسان. مورضي عن جميع الصحابة والتابعين له ،واسعة

 .طالب:......



قهم وال يدانيهم من جاء بعدهم، حلال ي لزمن له شأن، والعلماء السابقون افي تقدم ال ،ال شك أن المتقدم له شأن
ولوال المتقدم ما حاز المتأخر شيء، بواسطة الصحابة انتقل لنا الدين، ولوال الصحابة ما وصل  ،فالفصل للمتقدم

، لكن -بحانه وتعالىس-فلهم الفضل علينا، والفضل أواًل وآخرًا هلل  ؟نإلينا الدين، كيف يصل إلينا؟ بطريق منقطع
تبليغه للناس، وعلمهم ال شك أنه قليل، يألوا جهدًا في  ولم ،ونقلوه إلى من بعدهم وبلغوه ،حفظوا الدين ،لهم فضل

: لكن البركة قليلة، فمن نظر في كتاب ،بخالف العلم عند المتأخرين الكالم كثير ،كالم  قليل لكنه علم  مبارك
افظ ابن رجب عرف مقدار الرجال، ومن عرف حال أبي بكر اإلسماعيلي للح (فضل علم السلف على الخلف)

كما قال الحافظ الذهبي جزم يقينًا أن المتأخرين على يأٍس تام من لحاق المتقدمين، لكن ما يمنع أن يوجد في 
أفضل القرن الثاني  لكن في الجملة أهلالقرن الثالث أو الرابع أو الخامس شخص أفضل من أهل القرن الثاني، 

 من ذلك إال الصحابة لشرف الصحبة. ، ولم يستثنَ من أهل القرن الثالث وهكذا، هنا التفضيل إجمالي
ذا أردنا المفاضلة مثاًل بين شيخ اإلسالم ابن تيمية مثالً  أو اإلمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة  ،وا 

 يش؟إ ماذا نقول؟ أيهم أفضل؟
 .طالب:......

 راج.ما في إح ؟إحراج
 .طالب:......

أو أعلم شيخ اإلسالم أو  ؟شيخ اإلسالم ابن تيمية ا السؤال أيهم أفضلرشيد رضا، محمد رشيد رضا سئل هذ
باعتبار أنه تخرج على كتبهم وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه، وباعتبار أنه أحاط بكتبهم  :األئمة األربعة؟ أقول

أورد كالم مقتضاه أن من  -رحمه هللا-كن يبقى أن الحافظ ابن رجب وكتب أتباعهم فهو أعلم من هذه الحيثية، ل
يفضل مثل شيخ اإلسالم على اإلمام أحمد يلزم  منه أنه يفضل المتأخر على المتقدم عمومًا، لماذا فضلت شيخ 

قبله اإلسالم؟ لكثرة كالمه في العلوم، فجعلت اإلمام أحمد مفضول لقلة كالمه، إذًا فضل اإلمام أحمد على من 
يلزم عليه لوازم باطلة، فيعرف  ؟نحفظ ألبي بكر بالنسبة لما حفظه اإلمام أحمد من السنةعلى الصحابة؟ كم ي  

 .، نعم فرعوجاء قبله هم األئمة على التحقيق ،ومن جاء بعده أئمة ،للناس أقدارهم، شيخ اإلسالم إمام
ت به ، وبما نطقهللا عليهم في كتابه العايا فرٌ : والصحابة كلهم عدوٌل عند أهل السنة والجماعة لما أثنى

السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخَلقهم وأفعالهم، وما بذلوه من األموال واألرواح بين يدي رسول هللا 
 والجااء الجميل. ،ر بًة فيما عند هللا من الثواب الجايل -صلى هللا عليه وسلم-

فمنه ما وقع عن  ير قصد  كيوم الجمل، ومنه ما كان عن  -لسَلمعليه الصَلة وا-وأما ما شجر بينهم بعده 
ن أخطر ومرجور أيضًا، وأما المصيب  ،اجتهاد  كيوم صفين، واالجتهاد يخطئ ويصيب ولالن صاحبه معذوٌر وا 

 .-م أجمعينرضي هللا عنه-فله أجران اثنان، وكان علٌي وأصحابه أقرب الى الحف من معاوية وأصحابه 
-ومردود، وقد ثبت في صحيح البخاري  لومن قاتل عليًا قوٌل باطل مرذ: الصحابة عدوٌل اال وقول المعتالة

وكان معه على  ،أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا  -رحمه هللا
ا، ذلك في و هر مصد ))ان ابني هذا سيد وسيصلح هللا به بين فئتين ع يمتين من المسلمين((المنبر: 

، فاجتمعت الاللمة على معاوية وسمي -رضي هللا عنه-ناول الحسن لمعاوية عن األمر بعد موت أبيه علي 



َن }فسمى الجميع مسلمين، وقال تعالى:  ،وذلك سنة أربعين من الهجرة ،عام الجماعة َوا ِّن َطائَِّفَتانِّ مِّ
يَن اْقَتَتُلوا َفَرْصلُِّحوا َبْيَنُهَما{  نِّ فسماهم مؤمنين مع االقتتال، ومن كان من الصحابة مع  [سورة الحجرات (9)]اْلُمْؤمِّ

 وهللا أعلم. ،وال ثَلثون  :لم يكن في الفريقين مائة من الصحابة، وعن أحمد :يقال ؟معاوية
وأما طوائف الروافم وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا اال  ،وجميعهم صحابة فهم عدوٌل كلهم

بيًا وسموهم فهو من الهذيان بَل دليل  اال مجرد الرأي الفاسد عن ذهن  بارد  وهوًى متبع، وهو سبعة عشر صحا
، -عليه السَلم-مما علم من امتثالهم أوامره بعده  ،أقل من أن يرد عليه، والبرهان على خَلفه أ هر وأشهر

وموا بتهم على  ،لى طريف الجنةوفتحهم األقاليم واآلفا،، وتبليغهم عنه الالتاب والسنة، وهدايتهم الناس ا
األحيان واألوقات، مع الشجاعة والبراعة والالرم واإليثار واألخَل،  في سائرالصلوات والاكوات وأنوا  القربات 

م رضي هللا عنهوال يكون أحٌد بعدهم مثلهم في ذلك، و  ،الجميلة التي لم تالن في أمة  من األمم المتقدمة
 لصاد، ويصد، الالاذبين، آمين يا رب العالمين.ولعَن هللا من يتهم ا ،أجمعين
مذهب أهل السنة والجماعة  "فرٌ  والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة": -رحمه هللا تعالى-يقول 

ويتولونهم كلهم خالفًا للروافض، كما أنهم يترضون عن  ،الوسط في هذه األمور، فهم يرتضون عن الصحابة
 -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  صحابةهم على الهدا خالفًا للنواصب، فالصحابة ا ل ال سيما من كان من

 ،ال يجوز الطعن في أحٍد منهم وال واحد ،ممن توافر فيه الحد السابق الذي عليه جماهير أهل العلم كلهم عدول
 ،بط فهم متفاوتون عدول من حيث الديانة، وأما من حيث الض ..،ولو كان أقلهم شأنًا، وليس معنى أنهم عدول

وقد يحفظ، وأخبارهم في ذلك  ،وقد ينسى ،قد يخطئ ،وليسوا بمعصومين من حيث الضبط، يخطئ الصحابي
لكنهم من حيث العدالة كلهم عدول، ومن قارف منهم شيئًا مما يعاب به ويذم فإن  ،ليسوا بمعصومين ،معروفة

، ويوفقون مع -عليه الصالة والسالم-صحبته للنبي وبشرف  ،يكفره له بأعماله العظيمة -سبحانه وتعالى-هللا 
يَن َمَعُه  أثنى عليهم في كتابه العزيز: -سبحانه وتعالى-ذلكم للتوبة، مستند ذلك أن هللا  ُسوُل ّللا ِّ َوال ذِّ }م َحم ٌد ر 

اء َعَلى اْلاُلف ارِّ ُرَحَماء َبْيَنُهْم{ د  ثم  ،وذكر المهاجرين وأثنى عليهم وفي سورة الحشر ذكرهم [( سورة الفتح71)] َأشِّ
"وبما نطقت ذكر األنصار وأثنى عليهم، ثم ذكر من اقتدا بهم ممن أتى بعدهم، وترضى عنهم وترحم عليهم، 

ومدح ذلك  ،، والسنة مستفيضة في مدح الصحابةبه السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخَلقهم وأفعالهم"
، فال التفات إلى قول  من قدح فيهم، وال حظ له حينئٍذ من -صالة والسالمعليه ال-الجيل الذين صحبوا النبي 

بل المتواترة في مدح الصحابة في جمع أحوالهم وأخالقهم وأفعالهم، قد بذلوا  ،النظر، فنطقت السنة المستفيضة
داًء لدينه بين يديه ، ف-صلى هللا عليه وسلم-األموال واألرواح، بذلوا مهجهم وأرواحهم وأنفسهم فداًء لرسول هللا 

 من الثواب الجايل، والجااء الجميل". -سبحانه وتعالى-"ر بًة فيما عند هللا  -عليه الصالة والسالم-
رضي هللا -ما حصل من ارتداد بعضهم، وقاتلهم الصديق  -عليه الصالة والسالم-حصل من الصحابة بعده 

هذا النوع نفر  يسير بالنسبة لجملة الصحابة، ووقع  وقتل من قتل، لكن يبقى أن ،، ورجع كثير  ممن ارتد-عنه
بينهم أيضًا بعض النزاع والخالف، حصل بينهم شيء من الحروب منه ما هو من غير قصد، والفتن إذا حلت 

ما ظهر منها  ،نسأل هللا السالمة من الفتن ،قد تلجئ الناس وتحوجهم وتجرهم إلى ما ال يريدون وما ال يقصدون 
ذا النوع ما وقع من غير قصد؛ ألن اإلنسان إذا ماجت الفتنة ماذا يصنع؟ يحتار ويطيش عقله، وما بطن، من ه



وحينئٍذ ال يتصرف التصرف حسب مقتضى النظر الصحيح، قد ال يسعفه الوقت في الموازنة بين األمور، نعم 
الذي في جانبه  وال شك أن مثل هذا أسلم، ومنهم من وفق وانضم إلى الصف ،من الصحابة من اعتزل وترك

اإلصابة، ومنهم من اجتهد وانضم إلى الصف المفضول، وعلى كل حال هم مجتهدون ومعذورون، فمن أصاب 
 ومن أخطأ فله أجر  واحد. ،منهم فله أجران

ن  ير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، واالجتهاد يخطئ قع م"منه ما و يقول: 
ن أخطر ومرجور أيضًا، وأما المصيب فله أجران" ويصيب، ولالن صاحبه معذو  أجر اإلصابة وأجر ر وا 

"وكان علٌي وأصحابه أقرب الى الحف من االجتهاد، والمخطئ معذور وله أجر  واحد وهو أجر االجتهاد، 
 وجاءت النصوص التي تدل على ذلك. معاوية"،

اوية ومن قاتل معه ليسوا بعدول، لكن هذا مقتضاه أن مع "وقول المعتالة الصحابة عدول اال من قاتل عليًا"
ر  منهم، يعني في وال التفات له، والمعتزلة في هذا الباب ضلوا كما ضل من هو ش "قوٌل باطل مرذول ومردود"

 الروافض وغيرهم.باب الصحابة من 
حسن بن أنه قال عن ابن بنته ال -صلى هللا عليه وسلم-"وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول هللا يقول: 
وقد  "وسيصلح هللا به بين فئتين ع يمتين من المسلمين(( ،))ان ابني هذا سيدوكان معه على المنبر:  ،علي

وكلهم مسلمون، ومدح بالتنازل لمعاوية،  ،واستتب األمر لمعاوية ،وقع وهلل الحمد، تنازل لمعاوية عن األمر
، فلو لم يكن معاوية صحابي وأهل للخالفة والصلح خير ،صلح -والسالمعليه الصالة -وسمي سماه النبي 

وسيصلح هللا به بين فئتين عظيمتين من  ،))إن ابني هذا سيد ،وأن خالفته شرعية لما مدح من تنازل له ،والوالية
رضي -وأن طاعته واجبة، نعم هو في وقت علي  ،فدل هذا على صحة خالفة معاوية، وأنها شرعية المسلمين((

 .-رضي هللا عن الجميع وأرضاهم-مجتهد  لكنه ،مخطئ -هللا عنه
 ""و هر مصدا، ذلك في ناول الحسن لمعاوية عن األمر بعد موت أبيه علي، واجتمعت الاللمة على معاوية

 رواستتب له األم ،بعد اجتماع الكلمة ال يجوز ألحد وال يصو  له بوجه أن يخرج على من اجتمعت له الكلمة
"وسمي عام الجماعة، وذلك في سنة أربعين من الهجرة فسمى كونه صحابيًا،  فضاًل عن ،ولو كان عبدًا حبشياً 
نِّيَن }: -جل وعال-قال هللا  ))بين فئتين عظيمتين من المسلمين(( ،الجميع مسلمين" َوا ِّن َطائَِّفَتانِّ مَِّن اْلُمْؤمِّ

ؤمنون بنص القرآن، فالقتال سواًء كان بين اقتتلوا ومع ذلكم هم م [( سورة الحجرات9)] اْقَتَتُلوا َفَرْصلُِّحوا َبْيَنُهَما{
 الصحابة أو بين غيرهم ال يخرجهم عن دائرة اإليمان مع االقتتال.

في الفريقين ال مع معاوية  الفريقين مائة من الصحابة"في ومن كان مع الصحابة مع معاوية؟ يقال: لم يكن "
نما الفريقان جم ،لم يكن في الفريقين الصحابة ،وال مع علي وا ن حرضالذي ،ع  من مجتمع الناس الذين اجتمعواوا 

فحصل ما حصل  ،وطاشت العقول ،والذين يطلبون بثأره فحصلت الفتنة ،-رضي هللا عنه-على قتل عثمان 
 وهللا المستعان. ،بسبب ذلك

 :قولي "وجهلهم"، -عليه الصالة والسالم-الذين يزعمون أن الصحابة ارتدوا بعد النبي  "وأما طوائف الروافم"
ألن هؤالء الصحابة هم  "أن الصحابة كفروا اال سبعة عشر صحابيًا"واهم الباطلة في اودع ،لجهلهم وقلة علمهم

 ،والذين لم ينصروه كلهم كفار ،، يريدون بذلك أن يبينوا أن هؤالء الذين قاتلوا علياً -رضي هللا عنه-خواص علي 



ال لو بحثوا عن الحق ، وهؤالء الروافض ، كلهم ارتدوانسأل هللا العافية يظهر من تصرفاتهم عدم قصد الحق، وا 
لوجدوه، وقولهم يترتب عليه هدم الدين بالكلية؛ ألنه كيف وصلنا الدين؟ كيف وصل الدين بجملته من جيل 

إال عن طريق الصحابة، فإذا  ؟ومن جيل التابعين إلى من بعدهم إلى يومنا هذا ،الصحابة إلى جيل التابعين
هذا اوي طعنا في المروي، كيف تقبل رواية مرتد؟ن فإذا طعنا في الراوي طعنا في المروي، وعلى طعنا في الر 

 يلزم من قولهم الطعن في الدين بالكلية، وال يبقى لنا حينئٍذ دين؛ ألنه إنما وصلنا من طريقهم.
بل صدر عن  ،ذهٍن باردعن  :ال نقول"فهو من الهذيان بَل دليل اال مجرد الرأي الفاسد عن ذهن  بارد"  يقول:

 كما قال شيخ اإلسالم: دخل معه كل زنديق يكيد لمسالم وأهله. ،وباب  الرفض مدخل  واسع ،كيد لمسالم
 ،يد مزاعمهم ودعاويهموتفنالرد عليهم،  -رحمة هللا عليه-وقد تولى شيخ اإلسالم  ،"وهو أقل من أن يرد"يقول: 

بطال أدلتهم في كتابه العظيم الذي ال  وهذه الظروف  ،ال سيما في مثل هذه األيام ،يستغني عنه طالب علموا 
 في الرد ابن المطهر الحلي. (منهاج السنة) :كتابهفي واألحوال التي رفع الروافض فيها رؤوسهم، 

، وفتحهم -عليه الصَلة والسَلم-مما علم من امتثالهم أوامره بعده  ،"والبرهان على خَلفه أ هر وأشهريقول: 
هذا أمر  مستفيض ال يحتاج  م واآلفا،، وتبليغهم عنه الالتاب والسنة، وهدايتهم الناس الى طريف الجنة"األقالي

عليه -في زمنه  في سائر األحيان واألوقات" ،"وموا بتهم على الصلوات والاكوات وأنوا  القربات ،إلى استدالل
-وعرفنا أنهم قدموا أنفسهم فداًء لدينهم ونبيهم  "مع الشجاعة والبراعة والالرم واإليثار"وبعده،  -الصالة والسالم

من األمم المتقدمة، وال يكون  لم تالن في أمة"األخَل، الجميلة التي ، كما اشتملوا على -عليه الصالة والسالم
، يقول ويصد، الالاذبين" ،ولعن هللا من يتهم الصاد، ،رضي هللا عنهم أجمعينفأحدًا بعدهم مثلهم في ذلك، 

 "آمين يا رب العالمين".كثير:  الحافظ ابن
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (11للحافظ ابن كثير ) شرح كتاب اختصار علوم الحديث

 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 
 

 سم.
 أفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد األنبياء: 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم ا فر لنا 
 لشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.و 

وأفضل الصحابة بل أفضل الخلف "في النو  التاسع والثَلثين:  -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الحافظ ابن كثير 
صلى هللا عليه -أبو بكر عبد هللا بن عثمان التيمي خليفة رسول هللا  -عليهم الصَلة والسَلم-بعد األنبياء 

قبل الناس كلهم، قال رسول  -صلى هللا عليه وسلم-الصديف لمبادرته الى تصديف الرسول وسمي ب ،-وسلم
وقد  ))ما دعوُت أحدًا الى اإليمان اال كانت له كبوٌة اال أبا بكر فإنه لم يتلعثم((: -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 وهلل الحمد. ،ذكرُت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد  على حدة
رضي هللا -، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب -رضي هللا عنه-ثم من بعده عمر بن الخطاب 

ى بين ستة، شور  نصار حين جعل عمر األمر من بعدهالمهاجرين واأل  ، هذا رأي-م أجمعينتعالى عنه
في النساء  بلياليها، حتى سرل ثَلثة أيام واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف فانحصر في عثمان وعلي،

 "هم..و والصبيان في المكاتب فلم ير  ،خدورهن
 فلم يرهم يعني عبد الرحمن بن عوف.يرهم، يرهم، 
: -رحمه هللا تعالى-قطني اله األمر قبله، ولهذا قال الدار وو  لون بعثمان أحدًا، فقدمه على عليفلم يرهم يعد

وجعل جنة  ،-وأالرم مثواهرضي هللا عنه -من قدم عليًا على عثمان فقد أارى بالمهاجرين واألنصار، وصد، 
على عثمان، ويحكى  من أهل السنة الى تقديم عليالفردوس مرواه، والعجب أنه قد ذهب بعم أهل الالوفة 

 ،ونصره ابن خايمة والخطابي ،: انه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن الجراحيقاللالن  ،عن سفيان الثوري 
 مردود بما تقدم. ،وهو ضعيفٌ 

 :ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، وأما السابقون األولون فقيل ، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد،ية العشرةثم بق
 هم من صلى القبلتين...

صلى الصالة الذي ت   ،صلى القبلتين :نقولما صلى الصالتين  ؟صلى القبلتينإلى، إلى، من صلى إلى القبلتين، 
 .، نعماجهة ي صلى إليههي وليست القبلة، القبلة 

 :وقيل ،أهل بيعة الرضوان :وقيل : أهل بدر،هم من صلى الى القبلتين، وقيل :وأما السابقون األولون فقيل
 وهللا أعلم. ، ير ذلك



 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
هذا النوع المهم الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتني به تعريف  في -رحمه هللا تعالى-لما ذكر المؤلف 

ثم من  ،بعد ذلك أفضل الصحابة، بادئًا بالعشرة -رحمه هللا تعالى-وما للصحابة من حقوق، ذكر  ،الصحابي
 -عليهم السالم-بل أفضل الخلق بعد األنبياء  ،يليهم على الترتيب، فقال: أفضل الصحابة يعني على اإلطالق

مي بذلك  -صلى هللا عليه وسلم-بكر عبد هللا بن عثمان أبي قحافة التيمي خليفة رسول هللا أبو  الصديق، س 
-صدق النبي  -رضي هللا عنه-قبل الناس كلهم، صدقه  -عليه الصالة والسالم-لمبادرته إلى تصديق الرسول 

إلى التصديق فاستحق هذا اللقب  في أموٍر لم تحتملها عقول كثيٍر من الناس، وبادر -عليه الصالة والسالم
 نزل من اإلسالم بهذه المنزلة.وأ  

وما ينقل عن الصحابة وعن الخلفاء استروح ومال من خالل هذه النقول  ،بعض الناس إذا رأا األعمال الظاهرة
ر وذكره قد يفوق ذكر أبي بك ،ما يتعلق باألعمال الظاهرة إلى تفضيل عمر، وال شك أن عمر له مواقف كثيرةم

إنما فاقهم بما  ،ما فاق الناس بكثرة صياٍم وال صالة -ي هللا عنهرض-وأبو بكر في كثيٍر من األمور الظاهرة، 
رضي هللا -وقر في قلبه، وهذا أمر  يغفل عنه كثير  من الناس، ومثله ما ذهب إليه بعضهم من تفضيل علي 

توا إلى أن ، ولم يلتفعلى عثمان -ة والسالمعليه الصال-ولقربه من النبي  ،لنباهة ذكره بين الصحابة -عنه
لع عليه، لكن إذا وجد النص قضى على كل قال، فالنص المستفيض الميزان هو القلب، وهذا أمر  خفي ال ي طّ 

ذكر  -عليه الصالة والسالم-بل الذي قد يصل إلى حد التواتر أن النبي  ،-عليه الصالة والسالم-عن النبي 
في حديث  ،-رضي هللا عنه-ثم ربع بعلي  ،ثم عثمان ،ثم عمر ،-رضي هللا عنه-ر أفضل األمة وأنه أبو بك

 ابن عمر وغيره في الصحيحين.
إلى اإليمان إال كانت له كبوة إال أبا بكر فإنه لم  ))ما دعوت  أحداً : -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا 

سلم من الرجال كما هو معروف، يقول الحافظ ابن د عي إلى اإلسالم فأجاب، ولذا هو أول من أ ،بادر يتلعثم((
واألمر  والفتاوى عنه في مجلد  على حدة" ،ومسنده ه"وقد ذكرُت سيرته وفضائل: -رحمه هللا تعالى-كثير 

فكل  نوٍع وفرٍع من أنواع المعرفة  ،من جميع الجهات -رضي هللا عنه-يحتمل أكثر من ذلك، إذا د رس أبو بكر 
 يحتاج إلى مجلد.

تواريخ مملوءة بذكر أخباره وسيرته العطرة، فضائله أيضًا والورد في ذكره  "ذكرُت سيرته وفضائله"يقول: 
ذا خ   ،النصوص دلت على ذلك وما رواه  ،رجت هذه النصوص جاءت في مجلد، مسنده أيضاً وفيها كثرة أيضًا، وا 

السنة وحفظها، والفتاوا عنه نقل عنه لكنه روا جملة صالحة من  ،من األحاديث على أنه لم يكن من المكثرين
، وقد ذكره ابن القيم وغيره في صدر من -سبحانه وتعالى-بل هو من سادات الموقعين عن هللا  ،في هذا الباب

مع أن األمر  "والفتاوى عنه في مجلد  على حدة، وهلل الحمد"، يقول: -عليه الصالة والسالم-يفتي بعد النبي 
 يحتمل مجلدات.

 ،هذا قول  جماهير أهل السنة ، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب"-رضي هللا عنه-مر بن الخطاب "ثم بعد ع
وليس  ،من أهل السنةليس كلهم على هذا الترتيب، وال شك أن الذي يقدم على أبي بكر أحدًا كائنًا من كان أنه 

ثم عمر، والخالف في الثالث  ،بقول وال ضعيف عند أهل السنة، فأهل السنة كلهم مجمعون على تقديم أبي بكر



ثم  ،-رضي هللا عنه-مع أن القول المخالف قول  ضعيف مرجوح، فالثالث عند جماهير أهل السنة هو عثمان 
 .-الجميعرضي هللا عن -علي بن أبي طالب 

ه علي-" الذين توفي عنهم النبي المهاجرين واألنصار حين جعل األمر من بعده شورى بين ستة هذا رأي"يقول: 
 ؟ا ن مضى منهم أبو بكر وعمر، بقي من العشرة كم ،وهو راض -الصالة والسالم
 .طالب:......

 أخرج من؟ ؟بين ستةاألمر  جعلليش يعني 
 .طالب:......

 هاه؟ أبو عبيدة حي؟طيب، 
 .طالب:......

 نعم.
 .طالب:......

 ، نعم.نعم، أبو عبيدة توفي قبل وفاة عمر
 .طالب:......

 .جعل األمر من بعده شورا بين ستة -هللا عنه رضي-عمر نعم، 
 .طالب:......

 نعم.
 .طالب:......

 سررررررعيد وسررررررعد  وابررررررن عرررررروف وطلحررررررة
 جج

 ٍُ وعررررررررررامر  فهررررررررررٍر والزبيررررررررررر الممررررررررررردح 
 

 .طالب:......
 .-وأرضاهرضي هللا عنه -لكنه اعتزل بالعقيق  ،أدرك الفتن ،تأخر ،سعد، سعد بن أبي وقاص ال تأخر طويل

 .طالب:......
"عبد الرحمن بن اجتهد ، -رضي هللا عنهم-لمقصود أن األمر انحصر بين هؤالء الستة في عثمان وعلي ا

عوف ثَلثة أيام بلياليها حتى سرل النساء في خدورهن، والصبيان في المكاتب، ولم يرهم يعدلون بعثمان 
-بين أبي بكر وعمر، عمر لكن الشخص الذي ينظر إلى المظاهر والمواقف مثل ما تقدم في المفاضلة  أحدًا"

صاحب شدة وبأس وقوة وحزم، وفي هذا الباب ما في شك أنه يلفت، وعلي كذلك بالنسبة  -رضي هللا عنه
وما قدمه لمسالم أمر   ،تستحي منه المالئكة، وسابقته معروفة ؟نلعثمان، لكن من يعدل بعثمان غيره مع وجوده

"فقدمه على علي  ال يخفى على صبيان المكاتب ،ز الجيوشوتجهي ،ال يخفى على أحد، وبذله في نصر الدين
 على أنه جاء في النصوص ما يدل  على الترتيب لهؤالء األربعة.وواله األمر قبله" 

عليًا على عثمان فقد أارى بالمهاجرين  من قدم :-اإلمام المعروف أبو الحسن- "ولهذا يقول الدارقطنييقول: 
؛ ألنهم قدموا عثمان على علي، فمن قدم غير ما قدموه فقد تنقصهم، ورأا مه، ال شك أنه متنقص  لواألنصار"



رضي هللا عنه -"وصد، وهذا تنقص،  ،بل قول  مرجوح ،أن قولهم غير صواب، ورأا أن قولهم ليس بصائب
 وهللا المستعان.، وأالرم مثواه، وجعل جنة الفردوس مرواه"، -وأرضاه

الى تقديم علي على  بعم أهل الالوفة من أهل السنةذهب  -قد- ه"أن :-يقول الحافظ ابن كثير-والعجب 
رضي هللا -ألن علي  قبل بعض أهل الكوفةمن  على عثمان ، تقديم عليوال شك أن هذا من تأثير البيئة عثمان"

كثر أنصاره وأتباعه فيها، وحفظت مناقبه فيها أكثر من غيره، فاستروحه بعضهم ومال و استوطن الكوفة،  -عنه
"عن سفيان الثوري، لالن يقال: انه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن وهذا محكي  ،تقديمه على عثمان إلى

ما ثبت من النصوص الصحيحة ل مردود بما تقدم" ،ونصره ابن خايمة والخطابي، وهو قوٌل ضعيف ،الجراح
 .-رضي هللا عن الجميع-وأنه أفضل من علي  ،الصريحة التي تدل على فضل عثمان

ال، وجود مثل هذا الخالف يدل على أن الترجيح ألن هذه الفضائل وهذه  ،س معنى هذا أن المفضول متنقصولي
مناقب والمزايا الشيء مما يدل على أن للطرف ا خر من ال ،وهذه المناقب زادت على الطرف ا خر ،المزايا

ال، علي معروف في  ،يتنقص علي ..... ،-رضي هللا عنه-هذا ال يتضمن تنقص إذا فضلنا عثمان الكثير، أن 
 ،شجاعة علي ،-رضي هللا عنه-حزم علي  ،مضرب المثل -رضي هللا عنه-وفقه علي  ،علمه وحلمه وعقله

-، مصاهرته للنبي -عليه الصالة والسالم-قربه من النبي  ،سابقة علي أول من أسلم من الصبيان ،كرم علي
 وهللا المستعان. ،، كل هذه مزايا وفضائل-عليه الصالة والسالم

 "ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، أما السابقون األولون"يقول: 
ثم  ،لكن أكثر أهل العلم على أنهم من صلى إلى القبلتين، من صلى إلى بيت المقدس قبل النسخ ،اختلف فيهم

وجاء من النصوص ما يدل على فضل أهل  ل بيعة الرضوان""وقيل: أهل بدر، وقيل: أهصلى إلى الكعبة، 
هم السابقون  ،هم من أسلم قبل الفتح :كما جاء في النصوص ما يدل على أهل بيعة الشجرة، وقيل ،بدر

 األولون، ولذا جاء تفضيلهم على من أسلم وأنفق بعد الفتح وقاتل بعد الفتح ليسوا كمن فعل ذلك قبل الفتح.
 .طالب:......

 هم ال عالقة لهم بهذه األمور.هماؤ ال، النساء والصبيان وعامة الناس ود ،ال
 .طالب:......

عبد الرحمن بن عوف هو من أجل أن ينظر يستقرئ هذه المناقب؛ ألن بعضهم يحفظ ما ال يحفظه  ......ال،
هم الناس ودهماؤ ، أما عامة -عليه الصالة والسالم-ا خر، يستقرئ هذه المناقب التي هي مأثورة عن النبي 

للخليفة و  ، وال يدرك ما ينبغي أو ما يشترط للواليوفساقهم وغيرهم هؤالء ال قيمة لهم؛ ألن الخالفة والية شرعية
ال لو ترك األمر فوضى ترشيح كانت القبائل لها دور كثرًة وقلة، كانت ا راء واألهواء أيضًا لها  إال أهل العلم، وا 

ينظرون من تتوافر فيه الشروط  ،ر متروك ألهل الحل والعقد من أهل العلمدور في ترشيح الناس، لكن األم
المطلوبة لمن يلي أمر المسلمين، وهذا معروف أنه في حال االنتخاب والترشيح، أما في حال الغلبة والقهر فإذا 

ولو كان  ،انوثبتت له الخالفة فإنه ال يجوز الخروج عليه كائنًا من ك ،واستتب له األمر ،غلب الناس بسيفه
 عبدًا حبشيًا، ولو لم تتوافر فيه الشروط على أن يحكم الناس بشرع هللا.

 .طالب:......



 ،أمر مفروض على الناس ،ليست بشرعية، لكن إذا لم يكن إال هي ،على كل حال االنتخابات ما هي بشرعية
 ولم يكن هناك وسيلة إال هي فتكثير سواد الصالحين والمصلحين مطلوب.

سلمين نحو ورآه من الم -صلى هللا عليه وسلم-: روى عن رسول هللا -رحمه هللا تعالى-قال الشافعي فرٌ : 
الودا  أربعون ألفًا، وكان معه بتبوك سبعون ألفًا،  من ستين ألفًا، وقال أبو ارعة الرااي: شهد معه حجة

 عشر ألفًا من الصحابة. عن مائة ألف وأربعة -عليه الصَلة والسَلم-وقبم 
وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة  : أنس وجابر: وأالثرهم روايًة ستة-رحمه هللا تعالى-قال أحمد بن حنبل 

 .-م أجمعينرضي هللا تعالى عنه-وعائشة 
عبد هللا بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود ولالنه توفي قديمًا، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في و قلُت: 

 عبد هللا بن الابير وابن عباس وابن عمر وعبد هللا بن عمرو بن العاص. :بعةالعبادلة، بل قال: العبادلة أر 
ورآه من  ،-صلى هللا عليه وسلم-قال الشافعي: روى عن رسول هللا  فر ": -رحمه هللا تعالى-يقول 
ال فهم أكثر م ،وما وصله ،وهذا على حد علمه من ستين ألفًا" ن نحوالمسلمي ن ذلك، الصحابة وما بلغه، وا 

يزيدون على مائة  ،أكثر من ذلك :قيل رعة: شهد معه حجة الودا  أربعون ألفًا"قال أبو ا " أكثر من ستين ألف
عليه -أنه ينظر مد البصر؛ للحديث في صحيح مسلم في حجة النبي  -رضي هللا عنه-ألف، ولذا يقول جابر 

المقصود ومن خلفه وورائه كذلك،  ،كوعن شماله كذل ،وعن يمينه كذلك ،بين يديه مد البصر -الصالة والسالم
 وهللا المستعان. ،ويأتسون به في هذه الحجة ،-عليه الصالة والسالم-غفير جاؤوا ليقتدوا بالنبي  أنه جمع

وكل هذه أقوال تقريبية، وعرفنا الضابط  عن مائة وأربعة عشر من الصحابة" -عليه الصَلة والسَلم-بم "وقُ 
، فالمتقدمون ال يهتمون باألعداد على -إن شاء هللا تعالى-وستأتي اإلشارة إليه  ،وما تثبت به الصحبة ،باألمس

ومنهم من قائل مائة وأربعة عشر  ،هم أربعون ألف :التحرير، ولذا تجدون أقوالهم متباينة تباينًا كبيرًا، فمن قائل
وفالن عنده  ،عة أطفالوفالن عنده سبوفالن فالن وفالن  ،ألف؛ ألنهم ليس عندهم مصلحة إحصاء تعد الناس

نعم، إنما هم يهتمون بما يبلغهم إلى الدار ا خرة، أما هذه األمور التي تأخذ من األوقات ما تأخذ مع أن  ،خمسة
 وهللا المستعان. ،واألرزاق بيد هللا ،أثرها يسير

ين أقوالهم، مسند ولذا تجدونه في عدد األحاديث تتبا ،فالمتقدمون ال يعتنون بذكر هذه األعداد على التحرير
 :عشرة يقال ،ثالثة ،حديثين ،ما هو بواحد ،فرق عشرة آالف ،ثالثون ألف :وقيل ،أربعون ألف حديث :أحمد قيل

اثنا عشر ألف،  :وقيل ،ثمانية آالف :وقيل ،سبعة آالف :صحيح مسلم قيلال،  وما عد هذا الحديث،زا  البصر 
وهذا شيء  ،بدون تكرار أربعة آالف إنه :عن صحيح البخاري الفرق شيٍء يسير، ويقولون  ..،المسألة ما هي

 ،ألفين وستمائة وحديثين :حجر وعده على التحريرابن وا عليه، استمروا على أنه أربعة آالف، حتى جاء تواطؤ 
، نواحد اثني بها المتقدمون، يعتنون بالترقيم وعدد اٍب واحد، فهذه أمور ال يهتمأكثر من الثلث الفرق، يعني في كت

وقت طويل، بدل هذا العدد يحفظون عشرات األحاديث، هذه اهتمامات المتأخرين، أما المتقدمون ويأخذ عليهم 
، وبلغ الترف في بعض ت الحروفإلى أن عد فأمرهم أعلى وأسمى من هذا كله، بلغ الحد عند المتأخرين

أو بالحروف  ،ره ما تقف وال على نقطةمن يؤلف بالحروف المهملة، يعني تقرأ الكتاب من أوله إلى آخالمؤلفين م
، النعم، المعجمة، ألف تفاسير بالحروف المهملة، لكن هل هذا هدف ينبغي لطالب ا خرة أن يعتني به؟ 



بعضهم أشكل عليه القراءة في تفسير الجاللين هل يقرأه على طهارة أو ال بأس أن يقرأ في تفسير الجاللين وهو 
ال فال بأس، عد الحروف حروف القرآن قال: والحكم للغالب، إ ؟محدث ذا كان الغالب القرآن فتقرأ على طهارة وا 

متساوي، ومن سورة المدثر إلى آخر القرآن زاد  ،إلى آخر سورة المزمل العدد واحد :وحروف التفسير، فيقول
ال من قريب  ،أبداً ما يعتنون بهذا  ؟التفسير قلياًل على حروف القرآن، هذا يمكن أن يذكر عن أحٍد من المتقدمين

 ، نعم؟وال من بعيد
 طالب:.......

طرائقهم في التأليف والتصنيف أمر  أس، لكن عناية المتقدمين غير هذا، يتوضأ مرة ال ب ،يتوضأ مرةبهو ال ما 
، يحفظون العلم بهذه األوراق وال شيء سهل سمح، يكتبون ما تيسر من غير مقدمات وال عناية باصطالحات

ال فاألصل ه ي في الصدور، يحفظونها في األوراق لمن جاء بعدهم، ولذا الترف عند المتأخرين في التأليف وا 
وصل إلى حد يجعل األمور الشكلية والعناية بها أهم من المحتوا والمضمون، ولذا ال تجدون البركة في علم 

وذكر من  ،ستدالل لهاواال ،المتأخرين، يعني ترتيب منطقي، تعريف الحد لغًة واصطالحًا، وتصوير المسألة
؟ نعم يذكرون اإلجارة تخفى على أحد ؟خالف، المتقدمون ما يقولون بهذا كله، أمور معروفة يحتاج إلى تعريف

أو من  ؟من بيعرف اإلجارة تبحثون في الكتب المتقدمينال يخفى على أحد، ولذا لو  لها كم تعريف؟ وهي أمر
لمعروفة التي يزاولها الناس في حياتهم اليومية هذا ما يعتني به تعريف األمور ا ؟أو من يعرف.. ؟يعرف البيع

التعريف في العصور  وقد يحتاج إليه ،ف نقصطالب ا خرة، إال أنه فرض نفسه بعد ذلك، صار الذي ال يعرّ 
 علىالمتأخرة لما دخل في العلم والتعلم من ليسوا بأهل، طرأ على األفهام ما طرأ، والمناطقة يقولون: الحكم 

 ثم تحكم. ،ال بد أن تتصور، فتعرف أوالً  ،عن التصور الشيء فرع
على كل حال هذا استطراد وسببه هذا العدد الذي ذكر من أربعين ألف إلى مائة وأربعة عشر ألف، وأكثرهم 

له اهتمامه، منهم من يهتم  في الرواية والضبط واالهتمام، كلو  ،وفي الحفظ ،رواية هم متفاوتون في المالزمة
الجهاد، ومنهم من يهتم في اإلنفاق بالصدقة، ومنهم من يتهم بالعبادات الخاصة، ومنهم من يهتم لحفظ العلم، ب

ولذا أكثرهم رواية ستة: أنس بن مالك وجابر بن عبد هللا وابن عباس عبد هللا، وعبد هللا بن عمر وأبو هريرة 
نما من يحيط بالروايات  ،على طريق التحرير وعائشة، هؤالء هم المكثرون من الصحابة، وأعداد ما رووه ال وا 

عدوا ما فيه من روايات أبو  ،مقياس، فذكروا ، جعلوهكلها جعلوا مسند بقي بن مخلد اللي هو أوسع األسانيد
 حافظهم على اإلطالق.و  فهو أكثر الصحابة ،قريب من هذاأو هريرة خمسة آالف وثالثمائة وأربعة وسبعين 

"قلُت: وعبد هللا بن  -رحمه هللا-هناك ابن عباس وابن عمر، زاد الحافظ ابن كثير  مرو""قلُت: وعبد هللا بن ع
يعني ابن مسعود توفي  "ولالنه توفي قديمًا"هؤالء أيضًا من المكثرين، يقول:  عمرو  وأبو سعيد وابن مسعود"

عم إذا عاش اإلنسان وتفرد واحتاج الناس إلى علمه، ن ،سنة اثنتين وثالثين، بينما غيره ممن عاش بعده طويالً 
ويكثر أصحابه وطالبه،  ،ويشتهر أمره ،واحتاج الناس إلى علمه ال شك أن هللا ينفع به نفع عظيم ،ومات أقرانه

لهذا اإلمام أحمد بن حنبل لم يعد ابن مسعود من العبادلة، فإذا أطلق العبادلة األربعة المقصود بهم ابن الزبير 
تأخرت  ،هؤالء هم العبادلة، والسبب أنهم تأخروا في الوفاة ، بن عمرو بن العاصوابن عباس وابن عمر وعبد هللا

 وفياتهم حتى احتاج الناس إلى علمهم.



 ،من أسلم مطلقًا، ومن الولدان عليٌ أول نه : امن أسلم من الرجال األحرار أبو بكر الصديف، وقيل فرٌ : وأول
 ،ومن األرقاء بَلل ،من وجه  يصح، ومن الموالي ايد بن حارثة وال دليل عليه ،انه أول من أسلم مطلقاً  :وقيل

وهو محكٌي عن  ،ومن النساء خديجة، وقيل: انها أول من أسلم مطلقًا، وهو  اهر السياقات في أول البعثة
ابن عباس والاهري وقتادة ومحمد بن اسحا، بن يسار صاحب المغااي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على 

نما الخَلف فيمن أسلم بعدها.ذلك اإلجما   ، قال: وا 
لكن حديث  ،على خالٍف بين أهل العلم في ذلك -رحمه هللا تعالى-أول من أسلم من الصحابة كما ذكر المؤلف 

أول ما نزل  -عليه الصالة والسالم-البعثة يدل على أنه يدل على أن أول من أسلم مطلقًا خديجة؛ ألن النبي 
قل عليه اإلجماع، الثعلبي ون   ،وآمنت به ،وصدقته ،ذهب إليها، وقص عليها ما حصلعليه الوحي وهو بالغار 

، لكن األورع خروجًا من هذه -ارضي هللا عنه-نقل اإلجماع على أن من أول أسلم مطلقًا خديجة  -المفسر-
و بكر هذا ال الخالفات المذكورة أن تختلف الجهة، فيكون بعدة اعتبارات، فيقال: أول من أسلم من الرجال أب

ن أول من : إفإذا اختلف أهل العلم في أول من أسلم خديجة أو علي أو أبو بكر هل يقال لمن قال، خالف فيه
ذا قال :أسلم من الرجال أبو بكر يقال له أخطأت؟ ال  :يقال لهعلي الصبيان من أول من أسلم  :أخطأت؟ ال، وا 

بكر أو خديجة، وكذلك إذا قال: أول من أسلم مطلقًا  أخطأت، ال يمكن أن يرد عليه أبو :يمكن أن يقال له
أول من أسلم من النساء خديجة ال يمكن أن يرد عليه علي وال أبو بكر  :ال يمكن أن يرد عليه، إذا قيل ،خديجة

"ومن الموالي ايد بن حارثة، ومن األرقاء ، الورع يقتضي هذا، ، وهذا هو األورع-رضي هللا عن الجميع-
 .، نعم، وهذا هو المناسب-رحمه هللا تعالى-آخر ما ذكر إلى  بَلل.."

اثلة الليثي، قال علي بن ثم أبو الطفيل عامر بن و  ،فرٌ : وآخر الصحابة على اإلطَل، موتًا أنس بن مالك
وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة، ويقال: آخر من مات بمكة ابن  المديني:

 :وقيل ،وكان آخر من مات بها، وقيل: سهل بن سعد ،ر، والصحيح أن جابرًا مات بالمدينةجاب :وقيل ،عمر
البصرة أنس، وبالالوفة عبد هللا بن أبي أوفى، وبالشام عبد هللا بن بسر بحمص، بالسائب بن يايد، و

وبالجايرة وبدمشف واثلة بن األسقع، وبمصر عبد هللا بن الحارث الابيدي، وباليمامة الهرماس بن اياد، 
 .-م أجمعينرضي هللا عنه-العرس بن عميرة، وبإفريقيا رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن األالو  

-خادم النبي  -رضي هللا عنه-أنس بن مالك  "آخر الصحابة موتًا أنس بن مالك": -رحمه هللا تعالى-يقول 
توفي سنة  ،-عليه الصالة والسالم-تأخرت وفاته بعد النبي و طالت به الحياة وتأخر،  ،-عليه الصالة والسالم

 ،وأجيبت الدعوة، وكثر ماله وولده ،-عليه الصالة والسالم-ثالث وتسعين عن مائة وثالث سنين، دعا له النبي 
لكنه ليس ب خر الصحابة موتًا على اإلطالق، بل آخر الصحابة موتًا على اإلطالق أبو الطفيل  ،وطال عمره

 -عليه الصالة والسالم-ن واثلة؛ ألنه توفي سنة عشٍر ومائة بعد مائة سنة، بعد قرن من مقالة النبي عامر ب
وتحقق هذا في أبي  ))ما من نفٍس منفوسة يأتي عليها مائة عام وهي على وجه األرض ممن هو اليوم أحد((

عشٍر ومائة، وهو آخر الصحابة سنة وغيره حيث توفي على القول المرجح عند الذهبي  ،الطفيل عامر بن واثلة
منهم من و  ،خمسين سنة -عليه الصالة والسالم-موتًا على اإلطالق، نعم من الصحابة من تأخر بعد النبي 

 ؟يش؟ كمنس أكثر من ثمانين سنة، أكثر من إتأخر أ ،سبعين ،تأخر ستين



 طالب:.......
 ؟ثالثة وتسعين
 طالب:.......

ذا أضفنا توفي سنة إحدا عشر، اثنين وثمانين سنة، و  -ه الصالة والسالمعلي-النبي و ثالثة وتسعين توفي،  ا 
إذا  ،كان عمره عشر سنين -عليه الصالة والسالم-لما جيء به إلى النبي من عمره  العشر التي قبل الهجرة

كثر أضفناها إلى الثالثة والتسعين صار عمره مائة وثالثة سنين، تجدون في بعض الكتب في سبل السالم في أ
 ما هي ستين. ،مائة وثالث سنين :صوابه ،وهو خطأ ،طبعاته قال: مائة وثالثة وستين

جابر،  :وقيل ،آخر من مات بمكة ابن عمر :قيلو يعني أبا الطفيل،  "فعلى هذا هو آخر من مات بها"يقول: 
رت وفياتهم، سهل بن سعد، كل هؤالء تأخ :وكان آخر من مات بها، وقيل ،والصحيح أن جابر مات بالمدينة

من مات بالمدينة ، آخر لكن مثل ما ذكرنا لو يحدد البلد صار األمر أيسر، آخر من مات من الصحابة بمكة
 .، نعميصير أضبط شوية ،إلى آخره

 شهادة  يره من الصحابة له، وتارةب ، وتارةوتارة برخبار مستفيضة ،بالتواتر فر : وتعرف صحبة الصحابة تارة
ذا قال المعاصر العدل: أنا سماعًا أو مشاهدًة مع المعاصرة، فرما ا -صلى هللا عليه وسلم-بروايته عن النبي 

كما لو قال في  ،حتمل الخَلف، يعني؛ ألنه يخبر عن حكم  شرعيا :فقد قال ابن الحاجب في مختصره صحابي
قال  -عليه وسلم صلى هللا-رسول هللا  ل خطره في ذلك، أما لو قال: سمعتلهذا الحتما : هذا ناسخالناسخ

اذا  ،ونحو هذا فهذا مقبول ال محالة -صلى هللا عليه وسلم-أو كنا عند رسول هللا  ،أو رأيته فعل كذا ،كذا
 .-عليه الصَلة والسَلم-صح السند اليه، وهو ممن عاصره 

ف صحبة ، تعر هذا الفصل وهذا النوع بما تعرف به الصحبة -رحمه هللا تعالى-ختم اإلمام الحافظ ابن كثير 
بالتواتر، التواتر المفيد للعلم القطعي الضروري الذي يجد اإلنسان نفسه مضطرًا إلى تصديقه، ال  الصحابة تارة

شك أن من الصحابة من ال يخفى أمره على أحد، إذا مرَّ عليك ذكر عمر أو عثمان أو أبو هريرة أو أنس هل 
ومثلهم كثير   ،؟ ال يمكن، بل ثبتت صحبة مثل هؤالءتحتاج أن تراجع كتب الصحابة لتنظر هل هو موجود أو ال

جدًا بالتواتر، وثبتت صحبة بعضهم باألخبار المستفيضة المشتهرة التي جاءت من طرق مما يدل على 
 صحبتهم.

إذا شهد له صحابي، تقدم  "تارة بشهادة  يره من الصحابة"، "-عليه الصَلة والسَلم-"تارة بروايته عن النبي 
بأنه صحابي قبل قوله؛ ألن هذا خبر  ي عن شخصكلهم عدول، أخبارهم مقبولة، فإذا أخبر صحابأن الصحابة 
تختلف به الرواية عن  ..،ويقبل خبر الواحد عند جماهير أهل العلم؛ ألن هذا مما يختلف به، وليس بشهادة

بد فيها من اثنين، وال تدخل بخالف الشهادة فال  ،ولو كان عبدًا أو امرأة ،الشهادة، الرواية يكفي فيها الواحد
 وال تقبل شهادة العبد في كثيٍر من األبواب. ،شهادة المرأة

عليه -إذا وصف النبي  ، مع المعاصرة"سماعًا أو مشاهدة -عليه الصَلة والسَلم-بروايته عن النبي  وتارة"
فأما إذا دلَّ على أنه لقيه،  -معليه الصالة والسال-دلَّ على أنه رآه، إذا صرح بأنه سمع النبي  -الصالة والسالم

ثقة مع إمكان قبول الدعوا، إذا  عن نفسه، والمسألة مفترضة في رجلأنا صحابي أخبر  :قال المعاصر العدل



 ،فهذا يخبر عن حكم شرعي كأنه ينقل خبر، كأنه ينقل خبراً هاه؟  ،نه صحابي: إاإلمكانفي وقت قال هذا الثقة 
ذا قلنا ،يقبل قوله :والمسألة مفترضة في ثقة قلنا ،عن نفسه إذا عاملناه معاملة الخبر يخبر : وهذا قول األكثر، وا 

 هذه دعوا ال بد أن يشهد له غيره. :نه يشهد لنفسه بهذه المنزلة فالشهادة ال بد فيها من اثنين، نقولإ
هذا  الناسخ: يعني؛ ألنه يخبر عن حكم  شرعي كما لو قال في حتمل الخَلفا"قال ابن الحاجب في مختصره: 

أو هذا الخبر ناسخ  ،هذا ناسخ، هذه ا ية ناسخة لتلك :إذا قال الصحابي الحتمال خطره في ذلك" ناسخ لهذا
ذا دخل االجتهاد صار احتمال الخطأ واردًا، وحينئٍذ ال يقبل قوله ال سيما  ،لذلك الخبر يمكن يدخله االجتهاد، وا 

 مع المعارضة.
-أو كنا عند رسول هللا  ،قال كذا، أو رأيته فعل كذا -صلى هللا عليه وسلم- أما لو قال: سمعُت رسول هللا"

عليه -وهو ممن عاصره  ،مقبوٌل ال محالة، اذا صح السند اليه -فهو- ونحو هذا -صلى هللا عليه وسلم
 ."-الصَلة والسَلم

ممن  ..،نة مائة وعشرالصحبة وهو مولود بعد سادعى وعرفنا أنه ال بد من أن يكون الوقت ممكن، أما إذا 
يقال له: غير ممكن، فإذا قال: شخص سنة مائة  ،أو موجود بعد سنة مائة وعشر ،وفاته بعد مائة وعشر

أخبر بالحديث الصحيح  -عليه الصالة والسالم-كذبت؛ ألن النبي  :وخمسين وهو صحابي ادعى الصحبة نقول
فكيف يصدق من ادعى ذلك بعد الستمائة نعم،  ،رضأنه ال يبقى بعده بعد مائة سنة أحد ممن هو على وجه األ

من  ،هو صحابي، صدقه جماهير جمع غفير من الناس :قال ،وهذا أشرنا إليه سابقًا رتن الهندي بعد الستمائة
 :إن لم تكن هلوسة، بعد ستمائة يقول ،أوباش الناس والمساكين صدقوه، يعني هذا ال شك أنها دعوا باطلة

 ؟نصحابي
 طالب:.......

 ه.وافتراء فترجم له في الميزان وغيره من كتب الضعفاء، وبينوا كذبه
يؤخذ منه أن ما يفر، بين أنه ينقل كَلم يريد  ،ثقة : أنا صحابي وكان عدلبالنسبة لمن قاليا شيخ طالب: 
 ؟وبين من يثبت لنفسه الصحبة ،الالَلم

 يش يستفيد من إثبات الصحبة إلى نفسه؟إيه، لكن إ
 ......طالب: اذا كان

 استصحب هذا. المسألة مفترضة في ثقة
 نعم.أي طالب: 
 يش اللي يمنع هذا خبر يقبل خبره، لماذا؟ ألنه ال يترتب عليه فائدة مادية.وادعى أنه صحابي و  ثقة شخص

من فعله أو قوله أو  -عليه الصَلة والسَلم-أنا صحابي ألجل أن ينقل عن النبي  :طالب: لالن ان قال
 حدث..

 يد هو؟ويش يستف
يذكر أن الطالب: يثبت، بدل ما يذكر أنه روى عن صحابي اذا كان تابعي بدل ما يذكر أنه روى عن صحابي 

 ..رأى وعاصر وشاهد



أنت إذا افترضت المسألة في ثقة انتهت كل االحتماالت؛ ألن الثقة ما يمكن أن يدعي وهو كاذب انتفت الثقة ما 
أو يصف  : سمعتيصرح بأنه قال ،-عليه الصالة والسالم-نبي صار ثقة، وكون اإلنسان ينقل خبر عن ال

 وتقبل عنه. ،هو صحابي ال فرق؛ ألنها كلها أخبار :أو يقول -عليه الصالة والسالم-النبي 
ال ما يقبل؟  لو ادعى شخص أنه من أهل البيت يقبل خبره وا 

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 حتى يأتي ببينة. ،يحرم من الزكاة وال يعطى من الفيء وجه، من ال، هو يمكن أن يصدق من وجه ويكذب

 طالب:.......
 يأتي ببينة أنه من أهل البيت. ،، وأما الفيء ال بد فيه من بينةهو ألن هذا بإقراره أسقط حقه من الزكاة بإقراره

 طالب:.......
أو ال يقبل؟ استفاض بين ه قوللكن لو استفاض عن شخص أنه من أهل البيت فنفى أنه من أهل البيت يقبل 

وبالنسبة  ،الناس أنه من أهل البيت عكس المثال السابق، ال يعطى من الزكاة إال ببينة أنه ليس من أهل البيت
 ، نعم؟للفيء هو أخرج نفسه

 طالب:.......
 إيه ناس يشهدوا، يشهدون أنه من أهل البيت وليس من أهل البيت باالستفاضة، على العموم هذه األشياء

هذا فالن ابن فالن تشهد له، لكن  طلع وأنت من ،باالستفاضة، إذا جاءك شخص يقول: اشهد لي أني ابن فالن
كتفى فيها حضر، إذًا مثل هذه األمور يما في أحد  ،أنت حضرت العملية التي بواسطتها وجد هذا الشخص

 باالستفاضة.
 :معرفة التابعيالنوع الموفي أربعين: 
وفي كَلم الحاالم  ،التابعي من صحب الصحابي :قال الخطيب البغدادي، معرفة التابعي: النو  الموفي أربعين

ن لم يصحبه. ،ما يقتضي اطَل، التابعي على من لقي الصحابي  وروى عنه وا 
عليه الصَلة -لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما االتفوا في اطَل، اسم الصحابي على من رآه و  :قلت

وقد قسم الحاالم طبقات التابعين الى خمس ، -صلى هللا عليه وسلم-شرف رؤيته و ة والفر، ع م ،-والسَلم
وقيس  -رضي هللا عنه-وذكر منهم سعيد بن المسيب  ،أعَلهم من روى عن العشرة فذكر أن ،عشرة طبقة

نذر بن أبي حاام وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين بن الم
و يرهم، وعليه في هذا الالَلم دخٌل كثير، وقد قيل: انه لم يروِّ عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي 

 وهللا أعلم. د: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف،حاام قاله ابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داو 
عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا  وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديف قواًل واحدًا؛ ألنه ولد في خَلفة

من  ، وقيل: انه لم يسمع من أحداختلف في سماعه من عمر، قال الحاالم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة
 وهللا أعلم. ، وكان آخرهم وفاة،العشرة سوى سعد بن أبي وقاص



من أبناء الصحابة كعبد  -سلمصلى هللا عليه و -هؤالء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي  قال الحاالم: وبين
: وأما عبد هللا بن أبي ن حنيف وأبي ادريس الخوالني، قلتهللا بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل ب

عليه  فحنكه وبرك -صلى هللا عليه وسلم-فلما ولد ذهب به أخوه ألمه أنس بن مالك الى رسول هللا  ،طلحة
ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي  ،ن صغار الصحابة لمجرد الرؤيةموسماه عبد هللا، ومثل هذا ينبغي أن يعد 

نما ولد عند الشجرة وقت اإلحرام بحجة الودا  ،بكر الصديف  -صلى هللا عليه وسلم-فلم يدرك من حياته  ،وا 
وال رآه، فعبد هللا بن أبي  -صلى هللا عليه وسلم-حضر عند النبي ذكر أنه أُ اال نحوًا من مائة يوم، ولم يُ 

 وهللا أعلم. ،ة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكرطلح
وقد ذكر الحاالم النعمان وسويدًا ابني مقرن في التابعين وهما صحابيان، وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا 

ولم يروه والخضرمة القطع فالرنهم قطعوا عن ن رائهم من  -صلى هللا عليه وسلم-في حياة رسول هللا 
نحوًا من عشرين نفسًا منهم: أبو عمرو الشيباني وسويد بن  فلة وعمرو بن  ، وقد عد  مسلمبةالصحا

وقال ابن  وربيعة بن ارارة،ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحَلل العتالي وعبد خير بن يايد الخيواني 
هللا بن عكيم واألحنف بن الصَلح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخوالني عبد هللا بن ُثَوب، قلُت: وعبد 

 قيس.
وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو؟ فالمشهور أنه سعيد بن المسيب قاله أحمد بن حنبل و يره، وقال أهل 

أهل مكة: عطاء  القرني، وقال بعمالبصرة: الحسن، وقال أهل الالوفة: علقمة واألسود، وقال بعضهم: أويس 
 بن أبي رباح.

رضي هللا -بعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى وسيدات النساء من التا
 .-م أجمعينعنه

ايد وخارجة بن ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاا وهم: سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد 
 :عبد هللا بن عمر وقيلوعروة بن الابير وسيلمان بن يسار وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة والسابع: سالم بن 

 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. :وقيل ،أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
فيهم، وكذلك ذكروا في  منهم من هو معدود آخرون كما أخرو  ،وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم

 ،يًا، وذلك بحسب مبلغهم من العلمالصحابة من ليس صحابيًا كما عدوا جماعة من الصحابة فيمن  نوه تابع
 وهللا الموفف للصواب.

وتعريف التابعي قريب من تعريف الصحابي، ، في النوع األربعين: معرفة التابعين -رحمه هللا تعالى-يقول 
مؤمنًا به، وهنا من صحب الصحابي من المسلمين، وهنا ال  -عليه الصالة والسالم-الصحابي من رأا النبي 

رؤية، من صحب الصحابي أو لقي الصحابي إنما مجرد رؤية ال يكفي كما نبه على ذلك المؤلف يكفي مجرد ال
 .-رحمه هللا تعالى-

، يقول: الفرق -عليه السالم-: لم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابي كما اكتفوا في إطالق الصحابي على من رآه قلت
 ،الصحبة، ألهمية هذا الوصفتثبت به  يعني الذي ،-عليه الصالة والسالم-في ذلك عظمة وشرف رؤيته 

بخالف رؤية الصحابي، فإنها إذا كانت مجرد رؤية  ،ولميزة هذا النعت الذي هو الصحبة اكتفوا فيه بالرؤية



على أن هذا ال أثر له في الواقع؛ ألنه ليس للتابعين  ًا،شخص تابعيال ال تكفي في إثبات كون للسيرة لمحة فإنها 
غيرهم، لكن أفضل من حتاط في أمرهم، التابعون مثل غيرهم إال أنهم في الجملة لي صحابةمن المنزلة مثل ما لل

لكنه ساءت سيرته ما ينفعه  ،هتافرض أنه صحب الصحابي وطالت صحب ..،على سبيل االنفراد الواحد منهم
 .يقال مثل هذا في الصحابي وال ،كونه تابعي

 :ما يلزم، نعم إن لم يوصف بالتدليس وقال ؟روايته عن الصحابةوأما بالنسبة للرواية فمجرد كونه تابعي تثبت 
وال يحمل على  ،وقد رأا جمعًا غفيرًا من الصحابة ،عن فالن محمول على االتصال، لكن قد يعرف بالتدليس

 كالحسن وغيره.من التابعين االتصال كمن عرف من المدلسين 
سم الصحابة إلى اثنتي عشر طبقة، وهذا تقسيم لم يسبق كما أنه ق "التابعين الى خمسة عشر طبقة"الحاكم قسم 

"من الطبقة العليا من التابعين  "فذكر أن أعَلهم"إليه، وعليه فيه مؤاخذات واستدراكات في معرفة علوم الحديث، 
أو "وذكر منهم سعيد بن المسي ب" ، مع أن فيه مناقشات ومؤاخذات على كالمه هذا وأوهام روى عن العشرة"

"وقيس بن ب، لكن هو المشهور، المسيَّ  :كر عنه أنه دعا على من قالب المشهور الفتح المسيَّب، وقد ذ  المسيّ  
وأبا  -شقيق بن سلمة- "وأبا وائلعبد الرحمن بن م ل أو م ل، أبي حاام وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي" 
ال شك أنه عليه  لالَلم دخٌل كثير""وعليه في هذا ايقول: ، رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين بن المنذر"

قاله ابن خراش،  ،وقد قيل: انه لم يروِّ عن العشرة من التابعين سوى واحد قيس بن أبي حاام"استداركات، 
 ا الواحد لم يسلم،يعني حتى هذ وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف"

 -رضي هللا عنه-ولد في خَلفة عمر  -إنما- "ألنه بال شك قطعاً  وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديف""
"قال الحاالم:  في سماعه من عمر أيضاً فهو لم يدركه، والخالف  ،في سنتين بقيتا أو مضتا من خالفة عمر

فكيف يذكره ممن روا عن  ،إذا كان الحاكم يقول: أدرك عمر فمن بعده أدرك عمر فمن بعده من العشرة"
 العشرة؟

 ..طالب:.....
إن كان من باب التغليب ممكن، لكن هذا توسع؛ ألن مثل هذا الكالم يترتب عليه حكم أنك إذا رأيت روايته عن 
أبي بكر وقد ذ كر فيمن روا عن العشرة ما تدقق في االتصال واالنقطاع، المقصود أن الحاكم هو الذي قال 

 .-رحمه هللا-ونقض كالمه  ،هذا
 رضي هللا عنه- العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاًة"من  "وقيل: انه لم يسمع من أحد

 .-وأرضاه
من أبناء الصحابة كعبد  -عليه الصَلة والسَلم-قال الحاالم: وبين هؤالء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي "

"وأبي حنكه، ف -عليه الصالة والسالم-يعني جعله في التابعين مع أنه جيء به إلى النبي  هللا بن أبي طلحة"
عليه الصالة -أبو إدريس الخوالني ما رأا النبي  أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي ادريس الخوالني"

 لكنه ما رآه. ،-عليه الصالة والسالم-لكنه مخضرم، أدرك زمن النبي  -والسالم
صلى هللا عليه -ل هللا "قلُت: أما عبد هللا بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه ألمه أنس بن مالك الى رسو

هو  "وسماه عبد هللا، ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة" دعا له بالبركة فحنكه، وبرك عليه" -وسلم



-قبل وفاة النبي  ،في حجة الوداع في آخر سنة عشر ،حرمأولى بالذكر من محمد بن أبي بكر الذي ولد في المَ 
ذكر أنه نه عده بعضهم في الصحابة، وينبغي أن ال يعد؛ ألنه لم ي  بثالثة أشهر، مع أ -عليه الصالة والسالم

عليه -، نعم قرب أبي بكر من النبي -عليه الصالة والسالم-وال رآه النبي  ،-عليه الصالة والسالم-رأا النبي 
ما ك ،رآه، لكن سيرته ليست حميدة -عليه الصالة والسالم-يجعل هناك غلبة ظن أن الرسول  -الصالة والسالم

إما بالمباشرة أو السبب في مقتل  ،هو معروف، سيرة محمد بن أبي بكر ليست حميدة، هو شارك مع من شارك
نسأل -فال ينبغي أن يعد في الصحابة، لكنه  ،، على كل حال هو غير محمود السيرة-رضي هللا عنه-عثمان 

 قتل شر قتلة، من يذكر كيفية قتله؟ -هللا العافية
 طالب:.......

على كل حال أفضى إلى ما قدم، لكن عبد هللا بن أبي طلحة أولى  -نسأل هللا السالمة-حمار في جوف أحرق 
وال  -عليه الصَلة والسَلم-"ولم يذكروا أنه أحضر عند النبي : -رحمه هللا-يقول الحافظ ، منه في الصحبة

 .بكر، وهللا أعلم" رآه، فعبد هللا بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي
 ومعروف أوالد مقرن كم هم؟ وهما صحابيان" ،ذكر الحاالم: النعمان وسويد ابني مقرن من التابعين... "

 طالب:.......
 .-إن شاء هللا تعالى-اإلخوة  بيجي ذكرهم في

مات النبي  ،ومنهم عدد ولم يروه" -عليه الصَلة والسَلم-"أما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة النبي 
"والخضرمة: القطع كرنهم قطعوا عن ن رائهم  ، هؤالء مخضرمون وهم في الطريق إليه -عليه الصالة والسالم-

هؤالء قطعوا  -عليه الصالة والسالم-نظرائهم يعني من عاصرهم وشاركهم في الوجود في وقته  من الصحابة"
 عن هذا الوصف.

أبو عمرو الشيباني وسويد بن  فلة وعمرو بن ميمون وأبو هم من ًا:قد عد منهم مسلم نحوًا من عشرين نفس"
عثمان النهدي وأبو الحَلل العتالي وعبُد خير بن يايد الخيواني...، قال ابن الصَلح: وممن لم يذكرهم مسلم 

 ؟وهناك أبو إدريس، وين أبو إدريس الخوالني أبو مسلم الخوالني عبد هللا بن ُثَوب"
 طالب:.......
الخوالني  -أيضاً -من سادات التابعين، ومثله أبو مسلم  معروف سيد م الخوالني عبد هللا بن ث وبهنا أبو مسل

 هللا المستعان.، هللا المستعان، اسمه: عائذ هللا بن عبد هللا
 ))الوي من طريقه: ر  -عليه الصالة والسالم-الذي وصل إليه كتاب النبي من  : وعبد هللا بن عكيم"قلت"

هؤالء من  "واألحنف بن قيس" -عليه الصالة والسالم-قبل وفاة النبي  ((يتة بإهاب وال عصبتنتفعوا من الم
 المخضرمين بال شك.

كل أهل بلد يفضلون من كان من أهل بلدهم من التابعين، أهل البصرة  "اختلفوا في أفضل التابعين من هو؟"
حكم  -رحمه هللا تعالى-ء، واإلمام أحمد يفضلون الحسن، وأهل الكوفة يفضلون علقمة، وأهل مكة يفضلون عطا

بأن أجلَّ التابعين سعيد بن المسيب، وال شك أنه من ناحية العلم والحفظ والضبط واإلتقان ال نظير له في 
 وقد التابعين، لكن أويس القرني صح الخبر عنه في صحيح مسلم، وهذه منقبة ال يشاركه فيها أحد من التابعين،



ح الخبر فيه مرفوع عن ، فما دام صيش؟ االستغفارإعلى جاللة قدره أن يطلب منه  -هرضي هللا عن-عمر أمر 
 فالقول المرجح أنه أفضل التابعين على اإلطالق. -عليه الصالة والسالم-النبي 

معروفة زوجة  سيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى""
 ؟ هاه؟، والسيادة هنا بالنسب-رضي هللا عن الجميع-الدرداء الكبرا فهي صحابية  ة، أما أمجيمأبي الدرداء ه

 ....طالب:..
وبنته حفصة  ،من سادات التابعين -محمد-حفصة بنت سيرين، سيرين مولى من سبي عين التمر، ابنه سيد 

ولو كان من أشراف  ،عنه ضاعومن تركه وتنكب  ،من عمل به ساد ،سيدة من سادات التابعين، لكنه الدين
  .، وهللا المستعانالناس، ولو كان من علية القوم لسفل بضياع الدين وتضييعه

مات إلى آخره، و  "من سادات التابعين: الفقهاء السبعة بالحجاا: وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد.."
 م ذكر الفقهاء السبعة؟ي فيه، من يضبط البيتين اللوتسعين جلهم في سنة الفقهاء سنة أربع

 طالب:.......
 هذا البيت الثاني: ،"فخذهم" هذا الثاني

 فخررررررررررررذهم عبيررررررررررررد هللا عررررررررررررروة  قاسررررررررررررم  
 ج

 سررررررررعيد أبررررررررو بكررررررررٍر سررررررررليمان خارجررررررررة 
 ج

 هاه؟ أو هذا المقصود؟ ؟البيت األول ما تحفظوه
لنسخ من ليس منهم عدَّ بعضهم كما في بعض ا وقد عد  علي بن المديني في التابعي من ليس منهم""يقول: 

"وكذلك ذكروا في الصحابة من وهذه ال شك أنها أمور اجتهادية  "كما أخرو آخرون منهم من هو معدوٌد فيهم"
 ن ذكر في الصحابة وهو في الحقيقة ليس منهم.والقسم الرابع من اإلصابة في كل حرف مَ  ليس صحابيًا"

كونه مخضرم  ،كبر سنه ،لقربه من عصر الصحابةيعني  "كما عدوا جماعة من الصحابة فمن  نوه تابعيًا"
 وهللا المستعان. ،وذلك بحسب ما بلغهم من العلم ،صحابي، وهو في الحقيقة ليس بفغلب على الظن أنه صحابي

 اللهم صلّ  وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (17للحافظ ابن كثير ) شرح كتاب اختصار علوم الحديث

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 
 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 السامعين:ولشيخنا و  -رحمه هللا تعالى- حافظ ابن كثيرقال اإلمام ال

 :معرفة رواية األكابر عن األصاغرفي النوع الحادي واألربعون: 
قد يروي الالبير القدر أو السن أو هما عمن ، معرفة رواية األالابر عن األصا رفي النو  الحادي واألربعون: 

 دونه في كل منهما أو فيهما.
-في خطبته عن تميم الداري  -ليه وسلمصلى هللا ع-ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول هللا  ل ِّ ومن أج

 والحديث في الصحيح. ،مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجايرة التي في البحر -رضي هللا عنهما
بالشام في  ، وهموكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ

 الحديث. حتى...(( الحف ال تاال طائفة من أمتي  اهرين على)) :حديث
وجماعة  وأبو هريرة وقد حكى عنه عمر وعلي :قلت، قال ابن الصَلح: وقد روى العبادلة عن كعب األحبار

وقد روى الاهري ويحيى بن سعيد األنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو  ،من الصحابة
ولو سردنا  ، فاهلل أعلم،وسبعون  : بعمقالوي ،وعشرون  : انهم نيفبن شعيب جماعة من التابعين قيل

 جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدًا.
قال ابن الصَلح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي ِّ عنه، قال: وقد صح عن 

 الناس مناالهم.أن ننال  -صلى هللا عليه وسلم-أنها قالت: أمرنا رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنها-عائشة 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

لماذا لم يسبق  "معرفة رواية األالابر عن األصا ر"في النوع الحادي واألربعين:  -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 ي الجادة.هذا النوع بنوع رواية األصاغر عن األكابر؟ ه
رحمه هللا -يقول الحافظ - ..من هو دونه سنًا وقدرًا، من أجلّ  عقد يروي الكبير سواًء في قدره أو في سنه 

عليه الصالة -النبي  "-صلى هللا عليه وسلم-"من أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول هللا  :-تعالى
ن  ، وهو مخرجأشرف الخلق يروي عن تميم الداري قصة الجساسة -والسالم في صحيح مسلم، وهي صحيحة، وا 

 لكن ال وجه للحكم؛ ألنه مخرج في الصحيح. ،النكارة وأقال بعضهم حكم عليها بعضهم بالشذوذ 
 -عليه الصالة والسالم-قدرًا منه بال إشكال، فالنبي  وي عن تميم وهو أجلير  -عليه الصالة والسالم-النبي 

وأجّل ما يذكر في هذا الباب، وال شك أن مثل  ،سنًا، فهذا من أشرف ما يذكر كما أنه أكبر ،أكبر قدرًا من تميم
، ولذا من فائدة هذا الباب الذي هو -عليه الصالة والسالم-هذا مزيد فضل لتميم الداري الذي روا عنه النبي 



لهذا  على خالف األصل، األصل أن يروي الصغير عن الكبير، فإذا روا الكبير عن الصغير دلَّ على أن
 الصغير مزية بحيث يتحمل عنه العلم وهو صغير من قبل من هو أكبر منه.

الصحابي عن التابعي، والصحابي أجل  قدرًا، رواية التابعي  روايةوهي موجودة  ،ومن األمثلة الظاهرة أيضاً 
وهو  ،ة جداً الكبير عن التابعي الذي دونه في السن وهذا كثير، فصالح بن كيسان روايته عن ابن شهاب كثير 

وساد قومه وغيرهم، فينبغي  ،لكنه العلم ليست فيه محاباة، من حمله بحقه وعمل به ساد غيره ،أكبر منه بكثير
ن كانوا صغارًا في السن، وقد مثل بين يدي اإلمام مالك ولما يتجاوز  ،أن يحمل عن أهل العلم العاملين به وا 

 العشرين من عمره أئمة كبار.
عن مالك بن  -وهو صحابي كما هو معروف- حيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان"وكذلك في صيقول: 
))ال تاال طائفة من  في حديث: ،"وهم بالشام ابي عن تابعي عن صحابيصح عن معاذ" -وهو تابعي- ُيخامر

ابن  ،مرابن ع ،ابن الزبير :وتقدم ذكرهم "وقد روى العبادلة عن كعب األحبار" ،"أمتي  اهرين على الحف((
 ،عبد هللا بن عمرو بن العاص وعبد هللا بن عباس، ابن عمر: ابن الزبير، العبادلة األربعة ،ابن عباس ،عمرو

ن وهم بعضهم كصاحب الصحاح فجعله منهم  فله أوهام مثل هذا كثيرة. ،وليس ابن مسعود منهم، وا 
كما حكى  ،وكعب تابعي حكماً  ،سنهلتقدم و  ،على جاللة قدره عمر" -يعني عن كعب األحبار- "وقد حكى عنه

من أحبار بني إسرائيل فلما  ؛ ألنهما في كتب أهل الكتاب ،عنه علي وأبو هريرة وجمع من الصحابة يحكون عنه
))حدثوا عن بني إسرائيل وال وقال:  ،بالحديث به -عليه الصالة والسالم-أسلم حمل عنه الناس ما أمر النبي 

 ،ن أهل الكتاب إن جاء في شرعنا ما يؤيدها فهي تروا كما تروا أخبار العالمواألخبار التي تتلقى ع حرج((
وال يعتمد عليها؛ ألن في شرعنا ما يغني عنها، لكن في أخبارهم األعاجيب كما جاء في  ،ر األمم الماضيةبَ وع  

ن كانت في شرعهم فإن ،رواية البزار، أما إذا جاء في شرعنا ما يخالف وينقض هذه األخبار ها ال يعتمد عليها وا 
وال تتداول إال ببيان أنها منقوضة في شرعنا، والنوع الثالث وهو الذي ال مؤيد له وال معارض  ،وال يعول عليها

 ))حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج((.من شرعنا هذا الذي تجوز روايته 
صالح بن كيسان روا عن عرفنا أن  وقد روى الاهري ويحيى بن سعيد األنصاري عن مالك وهما من شيوخه""

ن تأخر في طلب العلم فطبقته من ،وأكبر منه سناً  ،الزهري وهو من طبقة شيوخه معدود من حيث الطبقة  ..،وا 
ومن حيث السن من شيوخه؛ ألن صالح بن كيسان طلب العلم وهو كبير، رجح بعضهم أن  ،من تالميذ الزهري 

خمسين، وحمل عن الزهري العلم الجّم وروا عن غيره  :لعمره تسعين سنة حينما بدأ طلب العلم، وأقل ما قي
 ،د من كبار ا خذين عن الزهري، وعلى هذا ال ييأس اإلنسان يقول: أنا كبرت وتقدمت بي السنحتى ع  

يختم لك بخير، وأن تقصد مجالس الذكر ومجالس  ،وضعفت القوا ال، المقصود أن تموت وأنت طالب علم
 ))من سلك طريقًا يلتمس به علمًا سهل هللا له به طريقًا إلى الجنة((.درداء: العلم، تدخل في حديث أبي ال

 يش؟قيل: نيف وعشرون، جماعة إ "وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين"يقول: 
 طالب:.......

 ؟كذا روا و 
 عمرو بن شعيب جماعة من التابعين.طالب: كذا روى عن 



 ل، ليس بمعقول، كذه عندكم؟صحابة ما هو بمعقو الإيه 
 طالب:.......

عشرون، و نيف "قيل:نعم من التابعين نعم من الصحابة،  غلط، ال يمكن أن يروي عنه أحدغلط،  ،ال غلط
لماذا يطول الفصل في  ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدًا"، اهلل أعلمفويقال: بضع وسبعون، 

؟ ألن الهدف عند المتقدمين تحصيل العلم، وال يلقون بااًل لمن يأخذوا عنه إذا سرد رواية األكابر عن األصاغر
ما يأنفون أن يرووا عن  ،صغر وأتحمل عنه العلم سواًء كبر في سنه ، ويكان أهاًل ألن يؤخذ عنه العلم

علم يؤخذ عنه  الصغير، األنفة من الرواية عن الصغير هذه عالمة كبر نسأل هللا العافية، الصغير إذا كان عنده
 ،هذا صغير :ولو كان صغيرًا، ال ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو مثله أو فوقه أو دونه، ال يمنع ال يقول

هذا  ،وعنده ما ليس عند غيره ،ال، كفؤ وأهل ألن يؤخذ عنه العلم ويتحمل عنه العلم ي،سن أوالدي أو طالب
 يتحمل عنه العلم مهما كان سنه.

ال شك بهذا تبين  ح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي من المروي عنه"قال ابن الصَل"
، وأنه أهل ألن يأخذ عنه من هو أقدار الرجال سواًء كان الراوي والمروي عنه، المروي عنه في تقدمه في العلم

لم عن أهله ولو كانوا منه، والراوي الذي روا عنه في حرصه على تحصيل العلم وتواضعه في أخذ الع أكبر
 صغارًا.
أن ننال  -صلى هللا عليه وسلم-أنها قالت: "أمرنا رسول هللا  -رضي هللا عنها-"وقد صح عن عائشة قال: 

في السنن  "أمرنا أن ننزل الناس منازلهم"معلق عن عائشة:  ،صحيح مسلم ،مقدمة الصحيحفي  الناس مناالهم"
 .))أنزلوا الناس منازلهم((ائشة: من حديث ع -عليه الصالة والسالم-عنه 

 طالب:.......
 نعم. ،الحديث صحيح
 طالب:.......

 أكابر كبير القدر جمعه أكابر يدخل في رواية األكابر عن األصاغر.إيه يدخل،  ،إيه يدخل
 طالب:.......

ن اإلضافة وهو مضاف إليه، ويش استفاد م ، والقدر:فاعل :لماذا؟ ويش نعرب القدر؟ الكبير.... ال تدخل إيه،
 معرفة؟

 طالب:.......
ََلةِّ{}  ( التعريف.ألبر) [( سورة الحرج31)] َواْلُمقِّيمِّي الص 

 ووصررررررل )أل( بررررررذا المضرررررراف مغتفررررررر
 أو بالرررررررررررررذي لررررررررررررره أضررررررررررررريف الثررررررررررررراني

 ج

 إن وصرررررلت بالثررررراني كالجعرررررد الشرررررعر 
( الضرررررررررررررارب رأس الجررررررررررررراني  كرررررررررررررر)زيد 

 ج

ال ما يصح؟  إيه نعم اقرأ. يصح وا 
 طالب:.......

 علق في صحيح مسلم.هو م



 طالب:.......
 وين؟

 طالب:.......
 هذا بطريق وهذا بطريق. ))أنزلوا الناس منازلهم((ريقه واحد؛ ألن لفظ: "أمرنا" غير: لكن ما هو بط ،إيه

 طالب:.......
 وين؟

 طالب:.......
 إيه هذا معلق باالنقطاع، وتلك معلقة لكنها موصولة عند غير مسلم.

 طالب:.......
 باحثه أنت؟ إيه ابحثه، ابحثه.أنت 

 طالب:.......
 أنه يثبت بطرقه.ال اللي أعرفه 
 طالب:.......

 ما يلزم. ،ما يلزم
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.......

 ؟نعمأن يكون الدجال،  ما في ما يمنع أبدًا، ما في ما يمنع
 طالب:.......

 على وجه األرض (())ما من نفٍس منفوسةن كونه يبقى ويش اللي يمنع؟ وكونه في جزائر البحر يعني يخرجه م
 .، نعميعني

 :معرفة المدبجالنوع الثاني واألربعون: 
ن  ،وسنداً  وهو رواية األقران سناً ، معرفة المدبجالنو  الثاني واألربعون:  واالتفى الحاالم بالمقارنة في السند وا 

بي هريرة وعائشة, والاهري وعمر بن عبد كر، عن اآلخر سمي مدبجاً  امنهم فمتى روى كلٌ  ،تفاوتت األسنان
وهللا  ،عن اآلخر ال يسمى مدبجاً  كل العايا, ومالك واألوااعي, وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني, فما لم يروِّ 

 أعلم.
مدبج، أواًل: عندنا رواية األقران، رواية األقران يروي الشخص عن زميله هذه رواية األقران، صحابي عن 

هذه رواية األقران، فإن روا  ،ير عن تابعٍي كبير، تابعي صغير عن تابعي صغير وهكذاصحابي، تابعي كب
مي مدبجًا، إذا روا زيد عن عمرو وهما متقاربان في السن والطبقة واإلسناد واألخذ  الثاني عن األول أيضًا س 

مي مدبجاً  ،سمي رواية األقران  .، نعمفإن روا عمرو  عن زيٍد س 
 :معرفة اإلخوة واألخوات من الرواةبعون: النوع الثالث واألر 



علي بن المديني  :وقد صنف في ذلك جماعة منهم، معرفة اإلخوة واألخوات من الرواةالنو  الثالث واألربعون: 
 وأبو عبد الرحمن النسائي.

 وايد بن ثابت وأخوه ،عبد هللا بن مسعود وأخوه عتبة, عمرو بن العاص وأخوه هشام: فمن أمثلة األخوين
 يايد.

: عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم كَلهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضًا ومن التابعين
سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر  :هايل بن شرحبيل وأخوه أرقم، ثَلثٌة اخوة

خوته :اخوة وشعيب، وعبد الرحمن بن ايد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد هللا، أربعةٌ   :سهيل بن أبي صالح وا 
خوته األربعة :عباد ومحمٌد وصالح، خمسة اخوة :عبد هللا الذي يقال له ابراهيم وآدم  :سفيان بن عيينة وا 

 وعمران ومحمد.
وهم  :يقول: كلهم حدثوا ستٌة اخوة -يعني النيسابوري -قال الحاالم: سمعُت الحافظ أبا علي الحسين بن علي 

خوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضًا، ولم محمد بن سيرين وا  
أالبرهم  ، وكان معبدفعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله ،يذكر الحافظ أبو علي  النيسابوري فيهم كريمة

- وحفصة أصغرهم، وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن موالهم أنس بن مالك
 تعبدًا ورقًا((. ،))لبيك حقًا حقاً قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه

خوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيٌل ومعقل ولم يسم  السابع،  ومثال سبعة اخوة: النعمان بن مقرن وا 
قال ابن عبد البر و يُر انهم شهدوا الخند، كلهم،  :، ويقال-صلى هللا عليه وسلم-هاجروا وصحبوا النبي 

 لم يشاركهم أحٌد في هذه المكرمة. :واحد
صحابة كلهم شهدوا بدرًا لالنهم ألم   وهي عفراء بنت عبيد تاوجت أواًل بالحارث بن رفاعة  اخوةقلُت: وثم  سبعة 

ها اياسًا بالبكير بن عبد ياليل بن ناشب فرولدلها  ذًا ومعوذًا، ثم تاوجت بعد طَلقهاألنصاري فرولدها معا
 ..ثم عادت الى الحارث فرولدها عوفاً  ،وخالدًا وعاقًَل وعامراً 

 هاه؟ فأولدها؟
 .طالب: فرولدها عوفاً 

ال عوفاً   عونًا؟ وا 
 طالب:......
 هاه؟ طيب. 

صلى -وسبعتهم شهدوا بدرًا مع رسول هللا  ،أشقاء وهم بنو الحارث وهم بنو البكير وثَلثة فرربعٌة منهم أشقاء
ثم احتاا  ،عمرو بن هشام المخاومي أبا جهل ومعاذ ومعوذ ابنا عفراء هما اللذان أثبتا ،-وسلم هللا عليه

 .-م أجمعينرضي هللا تعالى عنه-عبد هللا بن مسعود الهذلي  حرأسه وهو طري
علي بن المديني وأبي عبد الرحمن لهذا النوع في معرفة اإلخوة واألخوات من الرواة صنفت فيه المصنفات 

 ؟ائي وأيضاً النس
 أبو داود له كتاب مطبوع.



العاص وأخوه هشام بن ن من أمثلة األخوين عبد هللا بن مسعود وأخوه عتبة بن مسعود بن غافل الهذلي، عمرو ب
 زيد بن ثابت وأخوه يزيد.، العاص بن وائل

أخوهما؟ من  ؟ثوأخوه أرقم، لماذا ال يعد هزيل بن شرحبيل ثال -أبو ميسرة-من التابعين عمرو بن شرحبيل 
وأخوه أرقم كالهما من أصحاب ابن مسعود، ومن من أصحابه أيضًا  -أو ميسرة-التابعين عمرو بن شرحبيل 
 عمرو بن شرحبيل وأرقم وهزيل؟ :الكالم؟ لماذا لم يكونوا ثالثة ايش معنى هذ، إهزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم

 هاه؟
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......
 لماذا؟ة، المهم أنهم إخو 
 طالب:.......
 نعم، كيف؟

 طالب:.......
 .عمرو بن شرحبيل وأخوه أرقمعد اثنين  هو

 طالب:.......
 أرقم كرر مرتين في عمرو وفي هزيل، ؟هزيل، ا ن ما نتفق على أنهم ثالثة :إيه أبو ميسرة وأخوه أرقم، الثالث

 هاه؟ ثالثة إخوة؟ :يليه لماذا لم يكونوا من النوع الذي
 ب:.......طال
 ال، كلهم شرحبيل، كلهم عيال شرحبيل. ،ال

 طالب:.......
 ،من المثال الذي يليه ،لماذا ال يكونوا من النوع الذي يليهإال إذا عجز معنا اإلخوان،  ال يكتب ما في حاشية هنا

 ثالثة إخوة؟
 طالب:.......

 قد يكون ثالث. ،وثالث لم يسمَّ  :يقول ...ما يلزم..
 طالب:.......

 يش عندك؟؟ إيا عبد هللاها  ؟ها
 .طالب: كَلم صاحب الحاشية

 إيش يقول؟
واختلف هل أرقم أخو  ،والصواب أن أرقم بن شرحبيل هو واحد ، وهو وهم،أم شرحبيل اثنانكذا وقع  طالب:

 ايد، وال اهر أنه أخو عمرو..... عمرو أو أخوه
 كيف؟



 طالب:.......
هل هو أخ  لعمرو أو أخ   ،ألحدهما نعم، هو أخما هو أخو االثنين،  ،كررما هو م ،ألحدهما ال، يقول: أرقم أخو

 .فهما اثنان على كل تقدير، إن كان أخ لعمرو فهو ليس بأخ لهزيل ؟لهزيل
 طالب:.......

لكن إذا شككنا في أرقم هل يمكن أن نشك في عمرو بن شرحبيل وهزيل بن شرحبيل  ، نعم،هو ليس بأٍخ له
 أنهما أخوان؟

 :.......طالب
ال ما نشك؟ إذا كان أخًا ألحدهما  بيقين فهل نشك؟ نشك وا 

 طالب:.......
والثاني مشكوك  فيه، إذًا األول مع الثالث مشكوك  فيه في إخوته له،  ،ألحدهما بيقين خأرقم واحد، وهو أ :إذا قلنا
 .شككنا في أخوة هزيل لعمرو كنا في أخوة أرقم لعمرو أو لهزيلإذا شك

 ...طالب:....
إخوة سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، عمرو بن شعيب وأخوه ع مر وشعيب، عبد الرحمن بن زيد وأخواه  ثالثة

سبعة من الصحابة كلهم صحابة، أما الستة  ،ستة أخوة ،خمسة  إخوة ،أسامة وعبد هللا زيد بن أسلم، أربعة  إخوة
ولًى ألنس، أنس ومعبد ويحيى وحفصة صار م ،هما أبناء سيرين، سيرين هذا معروف من سبي عين التمر

كلهم  ،حديثال، ال شك أن هذه مزايا أن يكون اإلخوة كلهم ممن يحمل ..سبعة أخوة ،وكريمة أربعة إخوة وأختان
مثل بنو مقرن، يندر أن يوجد مثل هذا العدد ممن يحمل العلم،  -عليه الصالة والسالم-ممن صحب النبي 

أعمال أخرا، وقد يوجد  :-أقول-ثاًل تجد واحد اثنين طالب علم والبقية لهم يعني يوجد في البيت عشرة إخوة م
 هو موجود لكنه نادر.، لكنه نادر ،لكن يوجد سبعة هذا نادر، وهو موجود ،وقد يوجد أربعة ،ثالثة

وثم سبعة اخوة   :قلتُ ، أو لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة -لم يشركهم- قال ابن عبد البر و ير واحد:"
فرولدها معاذ ومعوذ، عفراء بنت عبيد تاوجت أواًل بالحارث بن رفاعة  ...حابة شهدوا كلهم بدرًا لالنهم ألمص

أربعة من الثاني، ثم عادت  ثم تاوجت بعد طَلقه لها بالبكير بن عبد ياليل فرولدها اياسًا وخالدًا وعاقًَل وعامرًا"
أشقاء أوالد البكير وثالثة أشقاء معاذ ومعوذ وعوف بنو  عوف، فأربعة  منهم :إلى األول فأولدها ثالثًا اسمه

ومعاذ  -صلى هللا عليه وسلم-"سبعتهم شهدوا بدرًا مع رسول هللا  الحارث، مزيتهم أنهم إخوة لكنهم إخوة ألم
ثم جاء ابن مسعود  ،جهل المعروفأبو ابنا عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي ومعوذ" 

 .-م أجمعينرضي هللا عنه-طريح فرقي على صدره واحتز رأسه وهو 
 .، نعمموضوعات خفيفة ما فيها شيءال

 :معرفة رواية ا باء عن األبناءالنوع الرابع واألربعون: 
وقد ذكر ، كتاباً البغدادي وقد صنف فيه الخطيب ، معرفة رواية اآلباء عن األبناءالنو  الرابع واألربعون: 

روى عن  -رضي هللا عنه-في بعم كتبه أن أبا بكر الصديف  -رحمه هللا-و بن الجواي الشيخ أبو الفر 
روى العباس عن ابنيه عبد هللا  :قال ،أيضاً  -أم رومان-وروت عنها أمها  ،-ارضي هللا عنه-ابنته عائشة 



ابنه أبي  وروى أبو داود عن ،وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان :قال، والفضل
 .بكر بن أبي داود

وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن  وروى سفيان بن عيينة عن :قال الشيخ أبو عمرو بن الصَلح
صلى هللا عليه -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-الاهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 

 قال الخطيب: ال يعرف اال من هذا الوجه. وثقة((والرجل م ،))أخروا األحمال فإن اليد مغلقة: -وسلم
ا، عشر حديثًا أو نحوه ي جعفر محمد ستةقال: وروى أبو عمر حفص بن عمر الُدوري المقرئ عن ابنه أب

عن أبي الم فر عبد الرحيم بن الحافظ  وذلك أالثر ما وقع من رواية أب عن ابنه، ثم روى الشيخ أبو عمرو
 موائدكم البقل فإنه مطردة))أحضروا ي الم فر بسنده عن أبي أمامة مرفوعًا: أبي سعد عن أبيه عن ابن أب

سكت عليه الشيخ أبو عمرو، وقد ذكره أبو الفرو بن الجواي في الموضوعات،  للشيطان مع التسمية((
 وأخلف به أن يكون كذلك.
 -ماي هللا تعالى عنهرض-أما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديف عن عائشة ثم قال ابن الصَلح: و 

فهو  لم، انما  ))في الحبة السوداء شفاٌء من كل ِّ داء((أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا 
 رواه أبو بكر بن عبد هللا بن أبي عتيف محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديف عن عائشة، قال: وال

رضي -ن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة سوى هؤالء محمد ب نعرف أربعًة من الصحابة على نسف
، وكذا قال ابن الجواي و ير واحد من األئمة، قلُت: ويلتحف بهم تقريبًا عبد هللا بن الابير أمه -مهللا عنه

وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر،  أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن أسماء بنت
 وهللا أعلم.
صلى هللا عليه -عن ابن أخيهما رسول هللا  -مارضي هللا عنه-جواي: وقد روى حماة والعباس قال ابن ال

سحا، بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد -وسلم ، وروى مصعب الابيري عن ابن أخيه الابير بن بكار، وا 
 بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته اسماعيل بن عبد هللا بن أبي أويس.

أنه أخص في رواية األكابر عن األصاغر، يدخل إال  ، وهو داخل  فة رواية ا باء عن األبناءمعر في  هذا النوع
ال ما يدخل ال احتمال أن يكون... ؟وا   ؟وا 
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 لعناية به، ولماذا لم يذكر رواية األبناء عن ا باء؟لكن أفرد ليدخل، 
 طالب:.......

ما يحتاج إلى ذكر، والرواة كلهم على هذا،  ،ثل رواية األصاغر عن األكابر هذاك جادةكر، ألنه ما هو ملكنه ذ  
سالسل مهمة  ،ألنه وجد سالسل فالن عن أبيه عن جده ؛ ألهميتها؛بتجي ،لكن رواية األبناء عن ا باء ذكرت
لكنها ذكرت،  ،ة فال تذكرنها مثل رواية األصاغر عن األكابر هي الجاد: إجدًا معرفتها والتنبيه عليها، ما نقول

 وسيأتي الحديث عنها.



"وقد ذكر الشيخ أبو الفرو في بعم كتبه أن أبا بكر الصديف روى صنف الخطيب في رواية ا باء عن األبناء 
قال: روى العباس عن ابنيه عبد هللا  ،"وروت عنها أمها أم  رومانوسيأتي أنه غلط  عن ابنته عائشة"

سليمان بن األشعث - طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، روى أبو داود وروى سليمان بن ،الفضلو 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصَلح: وروى سفيان بن عيينة "، عن ابنه أبي بكر بن أبي داود" -صاحب السنن

هللا عن الاهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول  ابنه بكر بن وائل عن وائل بن داود عن
 ،كأنه رأا بعيرًا عليها حمل ثقيل "والرجل موثقة(( ،))أخروا األحمال فإن اليد مغلقة: -صلى هللا عليه وسلم-

وقد قدم هذا الحمل فصار على اليدين، والحمل إذا كان على اليدين فقط أو الرجلين فقط فإنه يشق على الدابة، 
فال يشق حينئٍذ على الدابة، وعلى كل حال الحديث  ،فإذا أخر قلياًل ووسط ساعدت اليدان الرجلين والعكس

 مخرج في المراسيل.
"قال: وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد ستة عشر حديثًا ونحوها، 

فيها  -على ما سيأتي-لكن رواية األبناء عن ا باء صحائف  فذلك أالثر ما وقع من رواية أب  عن ابنه"
 أحاديث.

- عن أبي الم فر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي الم فر و"ثم روى الشيخ أبو عمر 
))أحضروا موائدكم البقل فإنها مطردٌة بسنده عن أبي أمامة مرفوعًا:  -المظفر السمعاني كما هو معروف

ن يسكت؛ ألن هذا الحديث وال ينبغي له أ "سكت عليه الشيخ أبو عمرو"يقول: " للشيطان مع التسمية((
ال  ،كون الخبر موضوع ؟انطبق فيه المثال، لكن ما وراء هذا المثال ،موضوع، هم يذكرون األمثلة تحقق فيه

ومثله الضعيف، وقد  ،إنما يذكر للتنبيه عليه، وال بد من التنبيه على ذكر الخبر الموضوع ،ينبغي أن يعتنى به
بل ال بد  ،رأون من العهدة، لكن في العصور المتأخرة ال يكفي ذكر اإلسنادكانوا في السابق يذكرون اإلسناد ويب
بل ال بد أن تفسر كلمة موضوع؛ ألن  ،موضوع :إنه ال يكفي أن يقال :من التنصيص على وضعه، ولو قيل

لم ، زور وبهتان -عليه الصالة والسالم-كثيرًا من الناس ما يفهموش معنى الموضوع، يقال: مكذوب على النبي 
 .-عليه الصالة والسالم-يقله النبي 

باطل مكذوب، فانبرأ له شخص من العجم  ،وذكرنا مرارًا الحافظ العراقي سئل عن حديث فقال: ال أصل له
 ؟ن-عليه الصالة والسالم-مكذوب وهو مروي بالسند إلى النبي  :فقال له: يا شيخ كيف تقول ،ينتسب إلى العلم

بن الجوزي، فتعجب من كونه ال يعرف موضوع الموضوع، على هذا الذي فأحضره من كتاب الموضوعات ال
يتصور يمكن موضوع،  :وال يكفي أن يقول ،يخاطب عوام الناس ال بد أن يبين له باألسلوب الذي يفهمونه

ألن العامة ما يفهموا مثل هذه  ؟العامي أن كلمة موضوع شيء عظيم فوق صحيح مثاًل، وما يدريك
 .-عليه الصالة والسالم- بد أن يبين لهم أن هذا مكذوب، ما قاله النبي االصطالحات، بل ال

يناه عن أبي بكر الصديف عن عائشة عن رسول هللا  صلى هللا -"ثم قال ابن الصَلح: وأما الحديث الذي رو ِّ
 صحيح البخاري، ،هذا الحديث في الصحيح "من كل داء(( شفاء)) أنه قال في الحبة السوداء: -عليه وسلم

نما هو حفيد ابنه عبد الرحمن ،لكن الراوي أبو بكر ليس المراد به الصديق حفيد ابنه، هو حفيد ابنه عبد  ،وا 



إنما هو أبو بكر عبد هللا بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة، وعلى ، الرحمن
ال ما يصلح؟ ال يصلح مثال.  هذا يصلح مثال وا 

يعني أربعة من الصحابة متوالدون على نسق  ال نعرف أربعًة من الصحابة على نسف  سوى هؤالء"و  "قال:
كذلك قال ابن الجواي و ير واحد من  -مرضي هللا عنه- "محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة

 ذلك، بل أولى.هذا من حيث التوالد من جهة األب، أما من جهة األم فعبد هللا ابن الزبير ك األئمة"
 هو صحابي وأمه أسماء صحابية وجده من؟ قلُت: ويلتحف بهم تقريبًا عبد هللا بن الابير""

 طالب:.......
 ، وجده أبو بكر صحابي وأبو قحافة صحابي.واما توالد واال ما توالد

 .وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهللا أعلم""يقول: 
وعم  الرجل  "-صلى هللا عليه وسلم-ابن الجواي: وقد روى حماة والعباس عن ابن أخيهما رسول هللا "قال 

"وروى مصعب الابيري عن ابن أخيه الابير بن  فإذا روا العم فكأن األب قد روا  يعني مثل أبيه، ،صنو أبيه
هو  أحمد بن حنبل" -اإلمام- "اسحا، بن حنبل عن ابن أخيه ، يصير الراوي عم المروي عنههو عمه بكار"
ويكون خاله اإلمام مالك، والجادة رواية  "وروى مالك عن ابن أخته اسماعيل بن عبد هللا بن أبي أويس" عمه

 .، نعمصحيح البخاري وغيره ،كثير في الصحيح ،كما هو معروف في الصحيح ،إسماعيل عن مالك
 النوع الخامس واألربعون: في رواية األبناء عن ا باء:

وأما رواية االبن عن أبيه عن جده  ،وذلك كثير جداً النو  الخامس واألربعون: في رواية األبناء عن اآلباء، 
وهو  ،ولالنها دون األول, وهذا كعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو عن أبيه ،فالثيرة أيضاً 

, وقد تاللمنا على ذلك في مواضع ال ما عداه ،شعيب عن جده عبد هللا بن عمرو بن العاص هذا هو الصواب
 .الالبير والصغير (األحكام)وفي  (التالميل) :في كتابنا

ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه  ،ومثل بها بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية
و نصر وقد صنف فيه الحافظ أب، واستقصاء ذلك يطول ،كعب بن عمرو :وقيل ،عن جده وهو عمرو بن كعب

 , وااد عليه بعم المترخرين أشياء مهمة نفيسة.حافَلً  الوائلي كتاباً 
ولالنه قليل، وقلما يصح منه  ،من ذلك روأالث ،وقد يقع في بعم األسانيد فَلن عن أبيه عن أبيه عن أبيه

 وهللا أعلم.
، وأفردت بنوع األكابروهي داخلة في رواية األصاغر عن  ،عرفنا أنها هي الجادةو  ،رواية األبناء على ا باء

ورويت فيها أحاديث كثيرة بل صحف، كعمرو بن شعيب عن أبيه  ،سالسل تسلسلتهناك  أفردت بالذكر؛ ألن
 عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
ومنشأ  ،ن شعيب عن أبيه عن جدهلسلسلتين اختالفًا كبيرًا، عمرو بوقد اختلف العلماء باالحتجاج في هاتين ا

مرجع الضمير في جده، هل يعود إلى عمرو وجده محمد تابعي فيكون الخبر مرسل؟ أو يعود  االختالف
الضمير إلى شعيب األب وجده عبد هللا بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف؟ والخالف في سماع شعيب 

و بن من جده عبد هللا بن عمرو معروف، وقد جاء التصريح بالجد في مواضع عند النسائي وغيره عن عمر 



وحمل عليه باقي المواضع، وجمهور أهل العلم  ،فصرح بالجد ،شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو
يثبتون سماع شعيب من جده عبد هللا بن عمرو، ولذا كان القول الوسط في هذه السلسلة أنه إن ثبت وصح 

نزل عن الحسن، فما يروا بهذه وال ت ،الصحيحأصح السند إلى عمرو يتوسط في األمر فيقال: ال تبلغ درجة 
بعضهم أوصله إلى درجة و نه حسن  : إفإن أقل ما يقال فيه ،السلسلة إذا كانت الواسطة إلى عمرو ثقات

فالمراد به  ،الصحيح، ومنهم من ضعف لالختالف في عود الضمير، فإن كان المراد به شعيب الجد جد عمرو
 قسم الضعيف كما هو معروف. والمرسل من ،محمد وهو تابعي فيكون الخبر مرسل

ال ال؟ جلبن حكيم عن أبيه عن جده من أ إذا عرفنا هذا فالخالف في بهز  نعم؟ الخالف في عود الضمير وا 
 طالب:.......

 ن حكيم بن معاوية بن حيدة فالجد؟لماذا؟ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز ب
 طالب:.......
: الجد هناك قلنا ؟جده، يعني هل المقصود الجد األول أو الجد الثانيبهز بن حكيم عن أبيه عن  ال، الجد األول

 الثاني.
 طالب:.......

نما  ،ختالف الضمير مثل ما قلنا في عمرو بن شعيباالالجد األول قطعًا، وعلى هذا ال يكون منشأ االختالف  وا 
االحتمال والتردد في كون هل يحتج به أو ال؟ هناك في عمرو بن شعيب  االختالف في االحتجاج ببهٍز نفسه

وهنا الخالف في ثقة بهز، وحينئٍذ مثل ما قالوا هناك قالوا هنا األولى أن يتوسط في  ؟الخبر متصل أو منقطع
 نها من قبيل الحسن أيضًا.: إهذه السلسلة فيقال

ريق والثاني من ط ،لكن لو تعارض عندنا حديثان أحدهما مروي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فأيهما المرجح؟

 طالب:.......
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده علق، وصحح حديثًا مروي من طريق أرجح؟ على كل حال البخاري علق ل

يعني عن عمرو  ،حديث عبد هللا بن عبد الرحمن الطائفي :قال ،عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الترمذي
 ه عن جده أصح ما في الباب.بن شعيب عن أبي

خارج الصحيح ولو معلقًا رجح رواية بهز بن  هإن تخريج البخاري في الصحيح أقوا من تصحيح :فمن قال
التصريح بالتصحيح أقوا من التخريج ال سيما في حال التعليق رجح رواية  :حكيم عن أبيه عن جده، ومن قال

ا من قبيل الحسن، لكن كأن النفس تميل إلى رواية عمرو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعلى كل حال هم
 بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ألن الكالم فيه خفيف جدًا بخالف الكالم في بهز بن حكيم.

كتابًا حافًَل، وااد عليه بعم المترخرين  -يعني السجزي - "وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلييقول: 
 يه عن جده( كتاب مطبوع في مجلد.، )من روا عن أبأشياء مهمة نفيسة"

 طالب:.......
 لمن؟



 طالب:.......
 مجلد.)من روا عن أبيه عن جده( من هو له يا أبا عبد هللا؟ مطبوع في 

 طالب:.......
 ، ال، مو العالئي؟ال

 طالب:.......
 إيش اسمه؟ حققه باسم

 طالب:.......
إلى ستة عشر شخصًا، فالن عن  بيه وأالثر من ذلك"وقد يقع في بعم األسانيد فَلن عن أبيه عن أبيه عن أ"

 وسائطوالإلى آخره، وهذا ال شك أنه في الغالب أنه ال يصح؛ ألنه يكون في اإلسناد  ..أبيه عن أبيه عن أبيه
غير مرضي، التميميين الحنابلة يروي بعضهم عن بعض في ستة عشر راويًا، فالن عن أبيه عن أبيه  ممن هو

 .، نعموهللا المستعان ،واهي جداً عن أبيه، وفيهم ال
 النوع السادس واألربعون: في معرفة رواية السابق والالحق:

وهذا انما يقع عند  ،وقد أفرد له الخطيب كتاباً النو  السادس واألربعون: في معرفة رواية السابف والَلحف، 
 ثم يروي عن المروي عنه مترخر. ،رواية األالابر عن األصا ر

وقد توفي الاهري سنة أربع وعشرين ومائة, وممن روى عن مالك  ،عن تلميذه مالك بن أنس كما روى الاهري 
 قاله ابن الصَلح.  ،وكانت وفاته بعد وفاة الاهري بمائة وسبع وثَلثين سنة أو أالثر ،اكريا بن دويد الالندي

محمد الخفاف  ن أحمد بنيوهكذا روى البخاري عن محمد بن اسحا، السراو, وروى عن السراو أبو الحس
النيسابوري, وبين وفاتيهما مائة وسبع وثَلثون سنة, فإن البخاري توفي سنة ست وخمسين ومائتين, وتوفي 

 ابن الصَلح. هكذا قال ،الخفاف سنة أربع أو خمس وتسعين وثَلثمائة
وهو مما  (،التهذيب) :وقد أالثر من التعرم لذلك شيخنا الحافظ الالبير أبو الحجاو الماي في كتابه: قلت

 يتحلى به كثير من المحدثين, وليس من المهمات فيه.
رواية السابق والالحق يجلس الشيخ لمقراء والتحديث في حداثة سنه، فيروي عنه شخص فال يطول عمره يموت 

 ،منهم ، ثم يعمر واحدبعد الرواية، ثم يطول عمر الشيخ ويدركه أناس بعد عقود فيأخذون عنه في أواخر حياته
أكثر بل كر ن بين وفاة هذا المعمر وبين ذلك الطالب الذي أخذ العلم عن الشيخ ومات في أول األمر ما ذ  فيكو 

 وقد يصل إلى مائة وخمسين سنة، نعم؟
 طالب:.......

 (هر0299، 99)للتدريس، لو قدر أن واحد من أولئك مات سنة  (99)أنا جلست سنة  ا مثالً لو أن ؟ما فهمتَ 
قدر هللا لي وعمرت وجلست أقرئ الناس سبعين سنة،  (هر0299)اضبط وفاته سنة كم؟  ،ازين، مات في وقته

مّ ر هذا الطالب وع   ،مثاًل، في آخر العمر جاء واحد صغير السن وطلب العلم (69)سنة  (89)إلى  (99)من 
فإذا أضفت  ،خمسة عشر عشرينعمره احتمال؛ ألنه يأتي يطلب العلم بعد تسعين  تور سبعين ثانية مّ ع   ،بعدي

 له ثمانين متى يموت؟



 طالب:.......
 هر(0959) هر(،0959) ،يموت عن مائة سنة مثاًل هو (29)خلنا على المثال أضف لها  (69)ا ن أضف ال 

-السابق المسكين اللي ما عاش والعلم عند هللا ( سنة، هذا 099)سنة، الفرق  (099)السابقة  (99)أضفها إلى 
-لكنه في منظور الناس أنه مات في شبابه مسكين، ويمكن أن هللا  ؟الخيرة بعدوين يدري وال  ،-سبحانه وتعالى
 (099شيخ لهذا الشخص الذي عمر بعده )زميل باعتبار ال ،صده عن كثير من الفتن والمحن -سبحانه وتعالى

ال ما هو بواضح  هللا المستعان. ،هللا المستعان، هللا المستعان ؟سنة، كلهم أخذوا عن هذا الشيخ، واضح وا 
"وقد أفرد له الخطيب كتابًا، وهذا انما يقع عند رواية األالابر عن األصا ر، ثم يروي عن المروي عنه يقول: 
فيكون بين وفاة هذا المعمر  ،مّ رشخص متأخر في آخر عمره روا عنه شخص صغير السن ثم ع   مترخر"

حد زاد النا وهو متصور جدًا يعني ما في وار، وفي مثاألخير مع الزميل القديم هذه المدة التي ذكروها بل أكث
نفترض  ،الطالب األول معروف أنه مات وهو صغير ،هذا متصور، يعني ال الطالب األول..هنا، على المائة 

 أن عمره عشرين سنة، لكن الشيخ والطالب الثاني ال يزيد عمره عن مائة في مثالنا.
الزهري روا عن  ، وقد توفي الاهري سنة أربع  وعشرين ومائة""كما روى الاهري عن تلميذه مالك بن أنس

زهري روا عن مالك ومات قبله بخمس مالك وتوفي الزهري قبل وفاة مالك بكم؟ بخمسة وخمسين سنة، مات ال
 متى توفي الكندي هذا؟ ،كانت.. "وممن روى عن مالك اكريًا بن دويد الالندي" وخمسين سنة
 طالب:.......

 ، مطابق لمثالنا، نعم.سنة (29بر)بعد مالك بكم؟ يعني  هر(899)
 طالب:.......

 سنة. (99حوالي )
 طالب:.......

ر بعد مالك ثمانين سنة، إذا أضفت له الخمسة والخمسين خمسة وخمسين سنة، هذا ع   (089)و  (085)إيه  مّ 
 صارت مائة وخمسة وثالثين.

سهل، يعني أنت  بمائة وسبعة وثَلثين سنة أو أالثر" "وكانت وفاته بعد وفاة الاهري يقول: وبين وفاتيهما 
أو عمر الطالب الثاني  ،سنة، يتصور أن عمر الشيخ مائة وسبعة وثالثين ذا مائة وسبعة وثالثون  مرتشوف الع

ما هو بصحيح، ال تنظر إلى هذا وذاك، أنت  ،أو عمر الطالب األول مائة وسبع وثالثين ،مائة وسبعة وثالثين
عمره خمسة أن يجلس سبعين سنة، يجلس هو ببعيد واحد جلس للتعليم سبعين سنة، وال  هذا شيخانظر إلى أن 

طلب عليه العلم واحد في أول األمر وما طال عمره ، نعم، بل كثير هذا ،خمسة وتسعين متصوريموت وعشرين 
خمسة وتسعين سنة،  هذا الشيخ بعد بلوغه عندثم في آخر عمره طلب العلم عنده واحد صغير طلب العلم  ،مات
كم بينهما؟ العدة التي  ،وانظر إلى وفاة األول والثاني اترك الشيخ، هذا سابق وذا الحق ،مّ ر هذا الطالبثم ع  

 بعيد.، ما هو احتمال مائة وخمسين سنة ا،ذكرناه



وروى عن السراو أبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف  ،"وهكذا روى البخاري عن محمد بن اسحا، السراو
 ،وبين وفاتيهما مائة وسبعة وثَلثون سنة، فإن البخاري توفي سنة ست  وخمسين ومائتين ،النيسابوري 

 وتوفي الخفاف سنة أربع وتسعين وثَلثمائة".
وهو مما  (،التهذيب: )قلُت: وقد أالثر من التعرم الى ذلك شيخنا الحافظ الالبير أبو الحجاو الماي في كتابه"

ات، ملكنه ليس من المه ،وأنا زاملت ،وأنا أخذت ،رتمّ وأنا ع   ،رمّ أنه ع  يزعم  ين"يتحلى به كثيٌر من المحدث
ذم،  ما جنيت من علٍم وعمل، كونك تأخرت أو تقدمت الكمال اإلجباري والنقص اإلجباري ال مدح فيه والالعبرة ب

أو قصير يذم ألنه  ؟يليش معنى هذا الكالم؟ رجل طويل يفتخر على الناس أنه طو لكن الكالم على االختياري، إ
ويتطبع بها، فكون اإلنسان تقدمت  ،التي يكتسبها اإلنسان ،لكن الكالم على السجايا التي هي اختيارية ؟قصير

أوعية، ماذا أودعت في هذه الخزائن؟ ولذا يقول الحافظ  ،ما هو بمدح؛ ألن األيام خزائنهذا وفاته أو تأخرت 
ألن هذا ليس  ؛ات"موليس من المه ،ا يتحلى به كثيٌر من المحدثين"وهو مم: -رحمه هللا تعالى-ابن كثير 

 ؟لكن الكالم ماذا تركت من علٍم وعمل ؟فيه مدح لك ،بيدك كونك تأخرت ومات زميلك قبل مائة وخمسين سنة
 وهللا المستعان. ؟من أثر

 يرهم:النوع السابع واألربعون: معرفة من لم يرو  عنه إال راٍو واحد من صحابي وتابعي وغ
ولمسلم بن الحجاو النو  السابع واألربعون: معرفة من لم يروِّ عنه اال راو  واحد من صحابي وتابعي و يرهم، 

 وصنفوا في ذلك.
تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر, وعروة بن مضرس, ومحمد بن صفوان 

والصحيح أنهما اثنان, ووهب بن خنبش  ،احدانهما و  :األنصاري, ومحمد بن صيفي األنصاري, وقد قيل
 اهلل أعلم.ف أيضًا، هرم بن خنبش :ويقال

وكذلك شتير  ،وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه ،وتفرد سعيد بن المسيب بن حان بالرواية عن أبيه
د بالرواية عن وكذلك قيس بن أبي حاام تفر ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، ل بن حميد عن أبيهكَ بن شَ 

 هؤالء صحابة. وكل ،د الماني, وصنابح بن األعسر, ومرداس بن مالك األسلمييأبيه, وعن دكين بن سع
من هذا  لم يخرجا في صحيحيهما شيئاً  أن البخاري ومسلماً  (اإلالليل) :وقد ادعى الحاالم في :قال ابن الصَلح

 القبيل.
عنه  يره  ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه, ولم يروِّ وقد أنكر ذلك عليه ونقم بما رواه البخاري  :قال

يذهب )) :وروى البخاري من طريف قيس بن أبي حاام عن مرداس األسلمي حديث ،في وفاة أبي طالب
))اني ألعطي بن تغلب، ولم يروِّ عنه  يره حديث:  وبرواية الحسن عن عمرو ((الصالحون األول فاألول

 الرجل و يره أحب الي منه((.
ولم يروِّ عنه  ير أبي بردة، وحديث رفاعة بن  ))انه ليغان على قلبي((وى مسلم حديث األ ر الماني: ور 

عمرو ولم يروه عنه  ير عبد هللا بن الصامت، وحديث أبي رفاعة ولم يروِّ عنه  ير حميد بن هَلل العدوي، 
 و ير ذلك عندهما.

 جهالة عن الراوي برواية واحد  عنه.منهما الى أنه ترتفع ال ثم قال ابن الصَلح: وهذا مصير



مشهور، ثالثها: ان اشتر  العدالة في  فهل هي تعديل أم ال؟ في ذلك خَلف قلُت: أما رواية العدل عن شيخ
ذا لم نقل انه تعديل فَل تضر جهالة الصحابي؛ ألنهم كلهم عدول  ال فَل، وا  شيوخه كمالك  ونحوه فتعديٌل وا 

 .ل به الشيخ..بخَلف  يرهم، فَل يصح ما استد
ال الثاني محتمل ،استدرك من الشيخ  استدراكنعم، من الشيخ  استدراك ،لكن هو استدراك ،استدرك به الشيخ، وا 

 أبي عمرو بن الصالح على الحاكم كما هو معروف.
وهللا  ،؛ ألن جميع من تقدم ذكرهم صحابة-رحمه هللا-فَل يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو بن الصَلح 

))أما تالون الذكاة اال يث: دبح ه، وأما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيأعلم
 فقال: أما لو طعنت في فخذها ألجاأ عنك((. ؟في اللبة

وعشرين تابعيًا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو اسحا،  ويقال: ان الاهري تفرد عن نيف
عشرة اهاء  بن سعيد األنصاري عن جماعة من التابيعن، وقال الحاالم: وقد تفرد مالٌك عن السبيعي ويحيى

 من شيوخ المدينة لم يروِّ عنهم  يره.
للوحدان، المنفردات والوحدان أي الرواة الذي  -رحمهم هللا-هذا النوع عقده ابن الصالح وتبعه الحافظ ابن كثير 

 عنهم إال واحد. لم يرو  
فقط، مجهول الحال من روا عنه اثنان فأكثر على  أن مجهول العين من روا عنه واحد لمجهولتقدم في بحث ا

أنه ال تعرف حاله من حيث العدالة والضبط أو عدمه ثقًة وضعفًا، هذا مجهول العين الذي لم يرو  عنه إال 
الحجاج مصنف مطبوع  شخص  واحد هم من عرفوا بالمنفردات والوحدان، وهم من يبحثهم الشيخ هنا، ولمسلم بن

 سيرة في بيروت، المقصود أن كتاب مسلم معروف متداول.ي الهند وأعيد طبعه مع تعليقات يقديمًا ف
"تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن يقول: 

وكيف نجزم بأنهما  حيح أنهم اثنان"صفوان األنصاري ومحمد بن صيفي األنصاري، وقد قيل: انهما واحد، والص
ال ما في؟في واحد أو اثنان؟   نعم؟ كتب تحل اإلشكاالت وا 
 طالب:.......

 مثل إيش؟ ويش هو؟
 طالب:.......

 ؟ال، ال، الخطيب
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 ما تنفع. ،ال ،ال
 طالب:.......

أوهام الجمع والتفريق( للخطيب، هذان كتابان يحالن  )بيان خطأ البخاري في تأريخه( البن أبي حاتم، و)موضح
ثم  ،والعكس كثيرًا ما يعد االثنين واحد -رحمه هللا-كثير من اإلشكال، على أنهما ليسا بمعصومين، البخاري 



هذا كتاب عظيم للخطيب ( موضح أوهام الجمع والتفريقن من جعلهما واحد، )ستدرك عليه في التفريق بيي  
مجااًل لمن طعن فيه، ومن قرأ مقدمة هذا الكتاب عرف قدر الرجل تدع به هذا مع بقية كتبه ال البغدادي، وكتا

وأنه ليس بشيء بالنسبة له، ويوجد من ينتسب إلى  ،وعرف قدر نفسه، عرف قدر هذا اإلمام وعرف قدر نفسه
م و م الدخيلة على علويقول: أدخل المنطق وأدخل العلو  ،الحديث وطلبه وعلمه وتعليمه من يطعن في الخطيب

 جد أنه ال شيء.لحقيقة إذا نسب نفسه إلى الخطيب و الحديث، وهو في ا
 طالب:.......

 بع محققًا في جزء لطيف.بع بالهند قديمًا في أكثر من عشر ورقات، ثم ط  ط  مطبوع،  (المنفردات واألحكامإيه )
وروايته عن أبيه مخرجة في الصحيح  ه"بالرواية عن أبي -اإلمام المشهور- "تفرد سعيد بن المسيب بن حان 

"وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة...، ...وشتير بن شكل، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن في وفاة أبي طالب، 
بخالف ابنه محمد الفقيه القاضي، الفقيه  ،ابن أبي ليلة عبد الرحمن من رواة الصحيح كما هو معروف أبيه"
 بد من التفريق بينهما.لكنه سيء الحفظ، وال  ،الكبير

وصنابح بن األعسر ومرداس "متفردًا،  دكين بن سعد" اام تفرد بالرواية عن أبيه وعن"كذلك قيس بن أبي ح
ن الصحابة فكونه لم يرو  عن كل واحد منهم إال واحد ال يقدح؛ أل "،من الصحابةبن مالك األسلمي كل هؤالء 

هالة عين؛ ألنه لم يرو  عنه إال واحد؛ ألن الصحبة ال يعدلها ن هذا صحابي مجهول جكلهم عدول، وال يقال: إ
نه بمثابة هذا الصحابي الذي لم يرو  عنه : إشيء، يعني لو قدر أن شخص من التابعين روا عنه مائة هل نقول

 إال واحد؟ كال، شرف الصحبة ال ينال.
بعضهم من السابقين األولين عن جهالة، بل قال الفي الجرح والتعديل البن أبي حاتم وصف بعض الصحابة ب

ال، ال  ،ال أنه من حيث العدالة والضبط، من حيث كونه ثقة أو ال يسمى.. ،مجهول، ويريد بذلك قلة الرواية
 مجهول من حيث االصطالح العام. :يقال

"قال ابن الصَلح: وقد ادعى الحاالم في اإلالليل أن البخاري ومسلم لم يخرجا في صحيحهما شيء من هذا 
لم يخرجا لراٍو لم يكن له إال راٍو واحد، وهذا مردود عليه، وأشرنا إليه في بحث العزيز، وعرفنا أن في  قبيل"ال

 .د دعوا الحاكم كما هو معروف..الصحيحين من الغرائب ما ير  
 يعني في قصة ونقم بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه" ،"قال: وقد أنكر ذلك عليه

"وروى البخاري من طريف قيس بن أبي حاام عن مرداس األسلمي  أبي طالب، مخرجة في الصحيحوفاة 
بن تغلب ولم يروِّ عنه  يره حديث:  وورواية الحسن عن عمر  ))يذهب الصالحون األول فاألول((حديث: 

لم يروه  بي(())انه ليغان على قلحديث األ ر الماني: وروى مسلم  ))اني ألعطي الرجل و يره أحب الي منه((
 يعني ابن أبي موسى األشعري.عنه  ير أبي بردة" 

وغير ذلك من أفراد الصحيح وغرائب  "وحديُث رفاعة بن عمرو  ولم يروِّ عنه  ير عبد هللا بن الصامت"
 الصحيح.

، وهذه وذكرنا سابقًا أن في الصحيحين األحاديث الغرائب، بل فيها األفراد سواًء كانت في األحاديث أو في الرواة
اني قال بقوله كالبيهقي والكرمومن أمثلة للرواة، وهناك أحاديث تسمى غرائب الصحيح يرد بها على قول الحاكم 



-البخاري وليس بصحيح، كما قال الصنعاني  طي شرح البخاري زعم أن ذلك شر الشارح وابن العربي أيضًا الذ
 قال: ،في نظم النخبة لما ذكر العزيز وعرفه -رحمه هللا

 لررررررررررريس شررررررررررررطًا للصرررررررررررحيح فررررررررررراعلم  و 
 

مرررررررررررري مررررررررررررن قررررررررررررال بررررررررررررالتوهم     وقررررررررررررد ر 
 

وهذا ليس  "ثم قال ابن الصَلح: وهذا مصير منهما الى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد  عنه"
بصحيح؛ ألن هؤالء الذين استدركوا على الحاكم كلهم صحابة، فلو قدر أن راٍو من غير الصحابة لم يرو  عنه 

 ترتفع عنه جهالته، لكن ال يمكن أن يوصف الصحابي بالجهالة مع ثبوت الصحبة له، ولو لم يرو  سوا واحد ال
 عنه سوا واحد.

وهذا تقدم في مباحث الجرح والتعديل رواية العدل  "قلُت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديٌل له أم ال؟"
ه ثقات، لو صرح بأنه ال يروي إال عن ثقة ولو ال، ولو صرح بأن جميع أشياخ ؟تعديل لههل تعد  عن الراوي 

من روا عنه وحينئٍذ قال: حدثني الثقة ولم يسمه كل هذا ال يعتد به، بل ال بد أن يسميه، بل ال بد أن يسمي 
 أين األول والثاني؟ في ذلك خَلٌف مشهور ثالثها" ؟"فهل هي تعديٌل أم الينظر في حاله 
 طالب:.......

كما قالوا : ال، متقابالن، نعم والثاني :فيه ثالثة أقوال ثالثها كذا، األولالخالف ثيرًا ما يساق نعم هما متقابالن، ك
 "؟إن وأن والثالث أصالن"يش معنى هذا؟ ، إوالثالث أصالن( أن)و (إن)في 

 طالب:.......
لعدالة في شيوخه "ثالثها: ان اشتر  االفتح؟ أو هما أصالن؟ ثالثة أقوال الكسر أو  (إن)نعم، هل األصل في 

ال فَل" يعني إن كان ممن ال يروي إال عن ثقة ق بل كمالك" والصواب أنه ليس بتعديل، بل ال بد أن  "فتعديٌل وا 
؛ ألن من يطلق هذه القواعد العامة أنه ال يروي إال عن ثقة قد يغفل عنها، وقد يتغير اجتهاده، هينص على تعديل

بالنسبة لعبد الكريم بن أبي المخارق،  -رحمه هللا-، كما فعل اإلمام مالك وقد يوثق من ليس بثقة اغترارًا بحاله
روا عنه وال يروي إال عن ثقة، إذًا عبد الكريم بن أبي المخارق ثقة؟ ال، قال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد، 

 فاغتر بظاهر حاله.
ذا لم نقل أنه تعديل فَل تضر جهالة الصحابي"" إن  :أو نقول ،ابة فال تضر جهالتهمهذا الكالم، هؤالء صح وا 

رواية الواحد عن الصحابي أو عدم الرواية عن الصحابي ليست بجهالة، وعدم الرواية أصاًل عن الصحابي، لو 
 مجهول. :مجهول؟ ال نقول :ذكر صحابي ما روي عنه أصاًل نقول

ألن جميع ما ذكرهم  -يعني ابن الصالح يعني على الحاكم- "فَل يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو
 "أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث:يقول: ، صحابة"

هذا نعم راويه مجهول جهالة ذات  "))أما لو طعنت في فخذها ألجاأ عنك(("أما تالون الذكاة اال في اللبة؟ قال: 
ال حال؟ ال عين وا   وا 

 طالب:.......
جهالة عين؛ ألنه لم يرو  عنه سوا واحد، لكن لو روا عنه اثنان ولم يوثق جهالة حال، إذا  ؟أبو عبد هللا ها يا

 لم يعرف اسمه بل أبهم يسمى جهالة ذات.



"يقال: ان الاهري تفرد عن نيف  وعشرين تابعيًا، كذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو اسحا، 
وهؤالء كلهم في عداد المجاهيل، لكن هؤالء صاري عن جماعة من التابعين" السبيعي ويحيى بن سعيد األن

وكبارهم مثل هؤالء يتسامح في حالهم إذا لم يكن  ،المجاهيل الذين تقادم العهد بهم وهم في طبقة أوائل التابعين
 في المتن ما ينكر.

فيبقون مع ذلك مجاهيل جهالة  يره"عشرة من شيوخ المدينة لم يروِّ عنهم  اهاء "وقال الحاالم: تفرد مالك عن 
 عين، وهللا أعلم.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (18للحافظ ابن كثير ) شرح كتاب اختصار علوم الحديث

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

.... 
  عدة: فيظن بعض الناس أنهم أشخاصالنوع الثامن واألربعون: معرفة من له أسماء متعددة 

أو يذكر ببعضها  ةد  عِّ  ناس أنهم أشخاصفي ن بعم ال ربعون: معرفة من له أسماء متعددةالنو  الثامن واأل 
 أو بكنيته فيعتقد من ال خبرة له أنه  يره.

به, أو  فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهوراً  ،وأالثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس
 يكنونه ليبهموه على من ال يعرفها وذلك كثير.

, وصنف الناس كتب الالنى, وفيها ارشاد الى ك كتاباً وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذل
 حل مترجم هذا الباب.

 ....محمد بن السائب الاللبي وهو ضعيف: ومن أمثلة ذلك
 ؟...يش عندكفيها إرشاد؟ إ
 طالب:.......

 شاد إلى إظهار تدليس المدلسين.وفيها إر إيه نعم، 
 لشيخ شاالر..."  طالب: في نسخ: "وطمست هذه الجملة في نسخة )أ( فرثبتها ا

 .إظهار تدليس المدلسين
 طالب: أعيدها يا شيخ؟

 إيه أعدها. 
 وفيها ارشاٌد الى ا هار تدليس المدلسين. ،وصنف الناس كتب الالنى

فمنهم من يصرح  ،لالنه عالم بالتفسير وباألخبار ،وهو ضعيف ،ومن أمثلة ذلك: محمد بن السائب الالبي
السائب, ومنهم من يكنيه بربي النضر, ومنهم من يكنيه بربي سعيد,  حماد بن :باسمه هذا, ومنهم من يقول

 أنه أبو سعيد الخدري. موهماً  ية العوفي التفسيروهو الذي يروي عنه عط :قال ابن الصَلح
ينسبونه في  -رضي هللا عنه- المعروف بسبَلن الذي يروي عن أبي هريرة وكذلك سالم أبو عبد هللا المدني

 وهللا أعلم. ،, والتدليس أقسام كثيرة كما تقدموهذا كثير جداً  ،عددةوالئه الى جهات مت
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

الذي  النوع "النو  الثامن واألربعون: معرفة من له أسماء متعددة": -رحمه هللا تعالى-يقول الحافظ ابن كثير 
 يليه والذي يليهما أنواع كلها تتعلق بالرواة في أسمائهم وكناهم وألقابهم.

والمتأخر معذور إذا روي في  "معرفة من له أسماء متعددة في ن بعم الناس أنهم أشخاص متعددة"يقول: 
"في ن  على ذلك؟ إال إذا أوقفه األئمة د بن السائب ما يدريهبن السائب وفي إسناٍد آخر محماإلسناد عن حماد 



، ومثله ، فيعتقد من ال خبرة له أنه  يره"تهأو يذكر ببعضها، أو بكني متعددون، بعم الناس أنهم أشخاص
فإذا أراد أن يوعر الطريق إلى  "وأالثر ما يقع ذلك من المدلسين، يغربون به على الناس" من له كنى متعددة

 و كناه بذلك أو نسبه.معرفة الراوي سماه باسٍم غير معروٍف به بين الناس أ
مضى هذا  وذلك كثير" ،أو يكنونه ليبهموه على من ال يعرفه ،"فيذكرون الرجل باسم  ليس مشهورًا بهيقول: 

في تدليس الشيوخ، فإذا قيل: حدثنا أحمد بن هالل تبحث في كتب الرجال ال تجد أحمد بن هالل وهو إمام، إمام 
وهو  ،بن هالل فينسب إلى جده، أو يكنى بكنيٍة ال يعرف بها أهل السنة، اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل

 مشهور ومعروف على ما سيأتي بأبي عبد هللا، ويكنى مثاًل بأبي صالح.
صنف  "صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابًا، وصنف الناس في ذلك كتب الالنى"فيقول: 

متعددة، هناك كتب في الكنى من له كنية واحدة لكنه لم الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري من له أسماء 
: حدثني أبو عنه يعرف بها، فمثاًل: قتادة بن دعامة السدوسي مشهور  باسمه، فإذا جاء في إسناد يقول من يروي 

"وفيها ارشاٌد الى تدليس المدلسين، ومن أمثلة يقول:  من يعرفه؟ من يعرف أن هذا قتادة؟ السدوسي الخطاب
أخباري من أهل األخبار لكنه  لالنه عالٌم بالتفسير وباألخبار" ،مد بن السائب الاللبي وهو ضعيفذلك: مح

تفسير ضعيف عند أهل العلم، وضعفه في الرواية هل يعني إهدار قيمته في غير الرواية من العلوم؟ معرفته بال
 .والتفسير مبني على الرواية

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 يش هو؟، وهو إمام في القراءة، نعم إسيء الحفظ :يضعف عاصم بن أبي النجود، يقاليعني حينما 
 طالب:.......

فإذا ضعف  ؟إذا ضعف الشخص في علٍم من العلوم هل يعني أن هذا الشخص يضعف في سائر العلوم :أقول
 ؟أن قراءته فيها شيءهل معنى هذا  ،سيء الحفظ :وقيل عنه ،عاصم بن أبي النجود القارئ المشهور في الرواية

ورمي بسوء الحفظ في  ،فيها كالم؟ ال، إذا ضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي الفقيه المشهور
 يعني هذا أنه ليس بفقيه وال إمام في الفقه، وال يعني أنه ناجح في القضاء؟ ال، وهكذا. ،الرواية

ي علم ويعرف به ويجيده ويتقنه لكنه في غيره يبرز شخص ف ،ويعرف في علم ،فقد يبرز اإلنسان في شخص
 : كتاب كتب، يقول: نقلمن العلوم يضعف، السيوطي الذي ما من علٍم من العلوم إال وألف فيه كتب، ال أقول

 بل أسهل علّي من حلّ  مسألة حساب.ج
 طالب:.......

من  شخص اإلمام في كثيرينظر إلى هذا اليعني  ،وال يعني هذا أن الشخص إذا تخصص بالرياضيات أو شيء
 ؟ها يا أحمد ،العلوم أنه...
 طالب:.......



ال وال بد أن يوجد فيه عالمة  ال يوجد فيه خلل، ما من شخص وا  المقصود أن الكمال هلل، يعني ما من شخص وا 
مهما قيل عن الشخص ومدح وقرب من الكمال البشري إال أنه ما من  ،نقص في جانب من جوانب حياته

 وجد فيه شيء من النقص.شخص إال وي
أقول: محمد بن السائب الكلبي هذا ضعيف في الرواية ال يحتج به، لكن هل يعتمد عليه في التفسير أو ال؟ 

 يعتمد عليه في التفسير أو ال يعتمد؟
 طالب:.......

 المسألة تحتاج إلى تفصيل، إن كان التفسير من تلقائه مما يروا عنه..
 .طالب: يعامل معاملة الحديث

وتطبق عليه شروط  ،ال، العكس، هو إذا كان ينقل التفسير عن غيره ينظر فيه على أساس أنه رجل في إسناد
في  ،الرواية إذا كان ينقل عن غيره، أما إذا كان التفسير من تلقائه فينظر على أنه قول من األقوال في هذه ا ية

 معنى هذه ا ية.
ومنهم  ،ومنهم من يكنيه بربي النضر ،من يقول: حماد بن السائب"منهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم يقول: 

ويوهم أنه أبو  ،أو قال أبو سعيد ،حدثني أبو سعيد :ويقول ،عطية العوفي يروي عنه من يكنيه بربي سعيد"
شديد، يعني تدليس ما هو بين  ائب الكلبي، وال شك أن هذا تدليسوهو في الحقيقة محمد بن الس ،سعيد الخدري 

 وهللا المستعان. ،وضعيف، بين صحابي وضعيفثقة 
"كذلك سالم أبو عبد هللا المدني المعروف بسبَلن الذي يروي عن أبي هريرة، ينسبونه في والئه الى يقول: 

سالم مولى النصريين،  ،النصري الهاد  سالم مولى مالك بن أوس بن حدثان، سالم مولى شداد بن جهات متعددة"
 ،، سالم أبو عبد هللا الدوسي ينسب إلى مواليه، سالم مولى دوسمولى شداد بن الهاد ى المهري، سالمسالم مول

 وغير ذلك.
يصرف الشيخ ويقلبه على جهات متعددة،  ،بمثل هذا، ولعًا يفعل هذا كثيرًا في شيوخه -رحمه هللا-الخطيب 

 ،وأحيانًا إلى بلده ،وأحيانًا إلى جد أبيه ،لى جدهوأحيانًا إ ،وأحيانًا ينسبه إلى أبيه ،أحيانًا يكنيه بولده، وأحيانًا يلقبه
 وأحيانًا إلى قبيلته، فالشخص الواحد يمكن أن يسمى بخمسة أو ستة أشياء أو أسماء.

تقدمت، عرفنا أن هناك تدليس  وهذا كثيٌر جدًا، والتدليس أقساٌم كثيرة" ،"ينسبونه في والئه الى جهات متعددة
 وتدليس... ،الشيوخ

 ..طالب:.....
 إلى تدليس اإلسناد وتدليس الشيوخ، ولكن التقسيم صحيح؟ هال هم يقسمون ..؟الشيوخ وين يصيرون...

 طالب:.......
ال ال ......يعني إذا قسموا التدليس إلى تدليس إسناد وتدليس شيوخ، الشيوخ يعني هل الشيوخ من المتن  ؟صح وا 

 ،تدليس التسوية ،تدليس القطع ،وتدليس العطف ،الشيوختدليس  :، نقول؟ إذًا هي......علشان يقابل باإلسناد
 وهكذا.الحي....  وغير ذلك، تدليس البلدان يدلسون في البلدان، ماذا يقول: فالن في القدس وهو يريد

 .. يوهم أنه يروي عن أبي سعيد الخدري؟طالب:...... محمد بن السائب....



 بن السائب الكلبي كنيته أبو سعيد. حدثني أبو سعيد يقصد محمد :ال، عطية العوفي يقول
 ."وهو الذي يروي عنه عطية العوفيطالب: ابن الصَلح قال: "

 ، عطية يروي عن الكلبي ويوهم أنه أبو سعيد الخدري.إيه التفسير، يروي عنه عطية  
 طالب:.......

وا، ومنهم من انب من ر إلمامته وقلة تدليسه في جوهللا المدلسون على طبقات، منهم من احتمل األئمة تدليسه 
 طبقات المدلسين معروفة. ،طبقات، منهم من ضعف بالتدليس أيضاً هم لم يحتمل األئمة تدليسه 

 طالب:.......
 كثرته وشدته. ،ال، من حيث كثرة التدليس وشدة التدليس

 حرٍف سواه: والكنى التي ال يكون منها في كلالنوع التاسع واألربعون: معرفة األسماء المفردة 
وقد صنف في النو  التاسع واألربعون: معرفة األسماء المفردة والالنى التي ال يكون منها في كل ِّ حرف  سواه، 

البن أبي حاتم  (الجرح والتعديل) :في كتاب ويوجد ذلك كثيراً  ،ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي و يره
 .ألبي نصر بن ماالوال كثيراً  (اإلالمال) :و يره, وفي كتاب

على وان  ،أجمد بالجيم بن عجيان :د ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصَلح طائفة من األسماء المفردة, منهموق
 ،ذكره ابن يونس في الصحابة ،على وان سفيان ورأيته بخم ابن الفرات مخففاً  :قال ابن الصَلح ،عليان

 ....تدوم بن صبح الالَلعي ،تابعي أوسم بن عمرو البجلي
ال صبيح؟ب  ص    ح وا 
 لب: ابن صبح.طا

 صبيح بالتصغير، ويش عندك؟
 طالب: في الحاشية صبيح بالتصغير.

 ابن صبيح نعم، تدوم بن صبيح.
 ،صحابي بن الحارث -بالجيم-بيب ج ،عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب األحبار تدوم بن صبيح الالَلعي

 انه جحا. :يقال نالدجين بن ثابت أبو الغص ،تابعي فروة أبو الجلد األخباري أبي يَلن بن ج
مولى انبا  الجذامي له  صيسندر الخَ  ،سعير بن الخمس، ار بن حبيش ،ال ابن الصَلح: واألصح أنه  يرهق

, ومنهم صحابي بن ايد أبو ريحانة -بالشين والغين المعجمتين- شمغون  ،صحابي ل بن حميدكَ شَ  ،صحبة
ريب بن نقير بن ُض  ،نابح بن األعسرُص  ،صحابي دي بن عجَلن أبو أمامةسُ  ،من يقول بالعين المهملة

 ..ميرسَ 
مير كلها بالتصغير.  ابن س 
 ة، عاوان بالعين المهملة...يروي عن معاذ ،أبو السليل القيسي البصري 

ال معاذة  .؟ معاذمعاذ وا 
 .ةعندنا معاذ طالب: معاذة،

 .يصحاب كلدة بن حنبل ،أحد الاهاد تابعي ،ابن ايد الرقاشي ،بالعين المهملة عاوان



 لعله ابن يزيد الرقاشي الزاهد المعروف.
 تابعي. بر صحابي، لمااة بن ابار، مستمر بن الريان رأى أنسًا، نبيشة الخير صحابي، نوف البكاليلبي بن ل

 ؟طالب: كذا يا شيخ البكالي
 إيه إيه نعم .....
 طالب:.......

 ديث الصحيح في كتاب العلم.قصته في الصحيح، قصة موسى وصاحبه الخضر، في الح ،إيه في الصحيح
 بالمعجمة. :ريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيلب ، همدانصحابي، خبيب بن مغفل وابصة بن معبد

وقال ابن الجواي في بعم مصنفاته: مسرلٌة هل تعرفون رجًَل من المحدثين ال يوجد مثل أسماء آبائه؟ 
مطربل بن أرندل بن عرندل بن ناسك األسدي، قال  فالجواب: انه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن

معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود، أبو  :ابن الصَلح: وأما الالنى المفردة فمنها: أبو العبيدين واسمه
العشراء الدارمي تقدم، أو المدلة من شيوخ األعمش و يره ال يعرف اسمه، واعم أبو نعيم األصبهاني أن 

بد هللا المدني، أو مراية العجلي عبد هللا بن عمرو تابعي، أو معيد حفص بن  يَلن ع : عبيد هللا بناسمه
 الدمشقي عن مكحول.

ومن روى  ،ومع هذا قال ابن حام : هو مجهوٌل ألنه لم يطلع على معرفته ،قلُت: وقد روى عنه نحٌو من عشرة  
فقال: وَمن محمد بن عيسى  -جامعصاحب ال- فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذيَ  ،عنه

 ؟بن َسورة
 لبيد.. بو السنابلأومن الالنى المفردة 

 عبيد، عبيد ربه.
 طالب: لبيد عندنا.

 عبيد ربه، ما في ربه عندك.
 طالب: اال.

 ما يمكن. ،ما تجي لبيد ربه
وكنيته  ،اسم أبيهصحابٌي اسمه و  ومن الالنى المفردة أبو السنابل عبيد ربه بن بعكك رجٌل من بني عبد الدار

 من األفراد...
 .في الصحيحين، في عدة الحامل قصته في الصحيحين

، وقيل  ير ذلك، مندل بن علي مهران :الصحابي اسمه وأما األفراد من األلقاب فمثل سفينة قال ابن الصَلح:
في  يجعفعبد السَلم، مطي ن مشكودانة ال :صاحب المدونة اسمه : عمرو، سحنون بن سعيداسمه العناي 

 ، وهو أعلم.-ان شاء هللا تعالى-جماعة آخرين سنذكرهم في نو   األلقاب 
في األفراد من األسماء والكنى واأللقاب، يعني الذي ال يوجد له نظير في  -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

يجي ، وصنف البرد، هذه يفعلها المترجمون للرواة في أواخر الحروفلهذا الشخص األسماء، يعني هذا االسم فقط
 كم؟ : أجمد؟كم في الدنيا من شخص اسمهذي ال يشاركه في االسم غيره، يعني ال (األفرادكتابًا في )



 طالب:.......
أجمد بن ولبي بن لبأ، ابن عجيان على وزن عليان، نعم هؤالء هم األفراد،  ؟ما في غيره، تسمي عليه ثاني

وهذا يوجد  ، لكن جبيب،بيع، جبيب، يعني حبيب موجود، ت  أوسط، تدوم ، لكن أجمد،عجيان مطروق  ،عجيان
وغيرها من الكتب  (المنتبه( للذهبي، و)تبصير المشتبهو)البن ماكوال،  وال وغيره، )اإلكمال(كثيرًا عند ابن ماك

 التي تعتني بالمشتبه.
كثر على أنه هو وجحا مذكور في كتب المتقدمين، واأل يقال: انه جحا" -هذا- "الدجين بن ثابت أبو الغصن

تب عن هذا الشخص يختلف عن كتاب ك   ، وكلالدجين بن ثابت المعروف بالنكتة، وألفت حوله األساطير
في زمن وجوده، كتب عن جحا على أنه في القرن األول، كتب عنه على أنه في الدولة  ،حتى في وقته ،ا خر

لكن  "واألصح أنه  يره" ..،تأخرة، على كل حالفي العصور الم ،كتب على أنه في الدولة العثمانية ،العباسية
 األكثر على أنه الدجين بن ثابت.

 ....زر بن حبيش
 طالب:.......

 ؟ويش هو
 طالب:.......

 األول، القصص تدل على أنه في القرن  ..،ال، هذه الحكايات التي تنسب إلى جحا يذكر في هذه الكتب أنه
وفي تيمور لنك،  كر فيها أنه في عصردولة العباسية، وقصص ذ  ويذكر أيضًا قصص تدل على أنه في أثناء ال

العصور المتأخرة، على كل حال كل هذا يدل على أن هذا  ،قصص أيضًا متأخرة في عهد الدولة العثمانية
وأنه معروف بالفكاهة، لكن الناس إذا عرفوا شخصًا بشيء ركبوا عليه ما وقع  ،الشخص قد يكون لوجوده أصل

ن أهل قطر من األقطار، شوف كتاب سواًء كان شخص بعينه أو أهل بلد كامل، قد يكون عوما لم يقع، 
للجاحظ ويش ركب على أهل البلدان من القصص والحكايات التي كثيٍر منها فرية، قد يوجد لذلك  (البخالء)

 .أصل لكن بهذا التوسعن
شتير بن  ه:اسم يا عبد هللا؟ ، هاشتير بن شكل ،ل بن حميدكَ شَ  .."سندر"ار بن حبيش، سعير بن الخمس، 

 ؟يا سليمان بها االسم :ويش تقول ؟شكل
 طالب:.......

 وين؟
 طالب:.......

 ..الظاهر..... ما يوجد غيره...
ضريب ، صنابح ،دي بن عجالن أبو أمامةس، بالغين، سمعون موجود مطروق ال سيما عند أهل الكتاب شمغون 
 ..، ضيزا.....؟بن نقير

 ،أحد الزهاد :لكن عزوان بن زيد، ولعله بن يزيد الرقاشي، يقول ،غزوان صحيح قيسي، عزوان،أبو السليل ال
 لكنه ضعيف في الرواية. ،المعروف بالزهد يزيد الرقاشي



 طالب:.......
 نظر؟ : فيهمين اللي يقول
 طالب:.......

 .هل، كلدة بن حنبل، لبي بن لبأالخطب س ،على كٍل األمر سهلإيه، 
 . يجعل يا شيخ صعب الن ر في هذا........طالب:.

 وراه؟
 ..طالب:  ريب.....

 ال يطرق السمع مرارًا ما يثبت.ي ، الذغير ها المرأةعلى السمع  ما طرق إيه 
ال يطرق على أنه اسم امرأة؟ لمازة بن زبار، مستمر بن الريان، نبيشة الخير، نوف البكالي،  اسم رجل، وا 

 طالب:.......
 تعرف نوف قديم؟ في المتأخرين، لكن

 طالب:.......
ال ال  ؟الرواة؟ في وفي المتقدمين في فهد ؟في المتأخرين فهد صح وا 

 طالب:.......

 ال، في الرواة.

 طالب:.......
 ما يسمون قهد؟

 طالب: قهد يسمون قهد.
 شوفوا الفرق.

 هرسل، ي-ي هللا عنهرض-ريد عمر ، بأو همذان بالمهملة والمعجمة وابصة بن معبد، خبيب بن مغفل، همدان،
 .بالرسائل إلى البلدان

 على أن من أهل العلم من مثل أسماء آبائه"د "يقول ابن الجواي: هل تعرفون رجًَل من المحدثين ال يوج
"مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل بن عرندل بن يشكك في التسلسل على هذا النسق 

 .سرندل"
 طالب:.......

 نها تصلح رقية للعقرب هذه.: إيقال
 ؟ها أبو عبد هللا ؟عشراءتعرف ال أبو العشراء، ،أبو العبيدينالتي لم يكنى بها إال شخص واحد  أما الكنى المفردة
 طالب:.......

 ويش هيه؟
 طالب:.......
 .أبو عبد هللا مخضرم ؟ما سمعت أبو عبد هللا ؟تعرف العشراء



 طالب:.......
 ؟عشراء :ما يقال لهم ..عشراء..... :ل التي بلغ حملها عشرة أشهر، يقال لهاالحام العشراء الناقة
 آة؟يش معنى مراية؟ المر أبو مراية، إ

 طالب:.......
، أبو معيد كنيته ال يشاركه فيها أحدإذا كان القصد هذا؟  نظاراتية يا أخي، كل الناس عليهم كل الناس أبو مرا

من عشرة، ا ن هذا له عالقة بالباب كونه روا  وا عنه نحوول ر عن مكح واسمه: حفص بن غيالن الدمشقي
 عنه عشرة؟

 ......طالب: ال....... يعني أضافة
 كيف؟

 طالب: لما ذكر أبو معيد.....
األسماء المفردة هنا غير المنفردات والوحدان الذين تقدم ذكرهم، كونه يروي عنه عشرة هل يخرج من هذا الباب؟ 

عنهم سوا  الذين لم يرو  الوحدان ا إال هذا الشخص غير المنفردات و مفردة التي لم يسمَّ بهما يخرج، فاألسماء ال
 شخٍص واحد.

"ومع هذا قال ابن حام  أنه كأن الشيخ يستدرك على ابن الصالح، يقول:  "قلُت: وقد روى عنه نحٌو من عشرة"
ومن روى عنه فحكم  ،ألنه لم يطلع على معرفته"التنبيه على وهم ابن حزم اللهم إال إن كان يريد  مجهول"

وهذا يرجع فيه إلى ما تقدم في بحث المجهول، وأن الجهالة هل هي ضعف في عليه بالجهالة قبل العلم به" 
وقال: من محمد  -صاحب الجامع-"كما جهل الترمذي  ؟الراوي أو عدم علم بحاله من قبل من أطلق الجهالة

محمد بن عيسى بن ، من ما يعرف الترمذيأعرفه،  قال: من محمد بن سورة؟ ما بن حزما بن عيسى بن َسورة؟"
 ؟َسورة

 طالب: هذا يدل على.......
 .صحيح
قصته في  "من الالنى المفردة أبو السنابل عبيد ربه بن بعكك، رجل من بني عبد الدار صحابي"يقول: 

 ؟لحاله عبيد ربه فراد""اسمه واسم أبيه وكنيته من األ توفاة عنهاالصحيحين في عدة الم
 ..... يا شيخ مبهم.طالب:.
 ؟عبيد ربه

 طالب: ايه.
 مطروق.

مندل بن علي وقيل  ير ذلك،  ،مهران :صحابي اسمه من األلقاب فمثل سفينةوأما األفراد  "قال ابن الصَلح:
عبد  اسمه: -إمام من أئمة المالكية- سحنون بن سعيد صاحب المدونة -هذا لقب- عمرو :اسمه العناي 

؟ من يعرف؟ (مطين؟ لماذا لقب بر)يش سببه تلقيبه مطين؟ ها يا سليمانإ "مطي ن"هاه  سحنون بن سعيد،السَلم" 



زين  "مشكودانة، : مطين،قالواو  كانوا يلعبون لما كانوا أطفال ملبخين عليه طين ؟تعرف يا أبو عبد هللا
 جؤنة العطار التي هي وعاء الطيب. المسك، يعني مثل الجؤنةوعاء  مثل ما قالوا هذه؟ انةودمشك

البن حجر، وهو مطبوع  (نزهة األلباب في األلقابكتب من أوسعها وأشملها: )في األلقاب  ،في جماعة آخرين
 متداول.

ن األسماء هذه الغريبة أالثر ما تالون في البادية ما تالون في : اما يقال -عفا هللا عنك-طالب: يا شيخ 
 الحاضرة؟

 النسبة للوقت الحاضر نعم هي موجودة في البادية.، أما بال ما تقدر تحكم
 طالب:.......

 يش فيه؟إ
 طالب:.......

ويمشي على كونه اسمه واسم أبيه وكنيته من األفراد؛ ألن عبيد عبيد ربه  ،بالالم، هو موجود بالنسخة المحققة
 ، ما فيه غرابة.اسم مطروق 
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 بيد؟حكمه الشرعي، إيش معنى ل شرعًا،يعني 
 طالب:.......

كما هو  ،وال يبعد أن اسمه الحقيقي لم يوقف عليه ،اشتهر بكنيته ه سهل، أبو السنابلعلى كل حال سهل أمر 
شأن من يشتهر بشيء يضيع االسم ا خر، إن اشتهر بالكنية ضاع االسم، إن اشتهر باالسم ضاعت الكنية، 

بنسبته أو بأبيه أو قبيلته أو بلده كثير من الناس  لو اشتهرعندهم وينسى الثاني،  الناس يعتمدون ما هو شائع  
 قليل. ؟يعرف ابن حجر، لكن من يعرف أنه أحمد بن علي

 طالب:.......
على كل حال مثل هذا الحصر الذي يذكره أهل العلم هذا على حسب علمهم، فمن وجد غيره يضيف ويستدرك، 

 رك ومستدرك  عليه.وما منهم إال من هو مستد
 النوع الموفي خمسين: معرفة األسماء والكنى:

وقد صنف في ذلك جماعة من الحفا  منهم علي بن المديني, النو  الموفي خمسين: معرفة األسماء والالنى، 
، كثير النفع ومسلم, والنسائي, والدوالبي, وابن منده, والحاالم أبو أحمد الحافظ, وكتابه في ذلك مفيد جداً 

 عرف اسمه, ومنهم من يختلف فيه.صاحبها, ومنهم من ال يُ اسم ريقتهم أن يذكروا الالنية وينبهوا على وط
 وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصَلح الى أقسام عدة:

من ليس له اسم سوى الالنية, كربي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخاومي المدني, أحد أحدها: 
يكنى ووهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حام المدني,  ،نى بربي عبد الرحمن أيضاً الفقهاء السبعة, ويك



وممن ليس  ،ال كنية البن حام هذا :قيلقد وال ن ير لهما في ذلك, و  :قال الخطيب البغدادي ،بربي محمد أيضاً 
 له اسٌم سوى كنيته...
 يعني غير أبي بكر.

ان يقول: اسمي كنيتي، وأبو حصين بن يحيى بن سليمان الرااي أبو بَلل  األشعري عن شريك و يره، وكذلك ك
 شيخ أبي حاتم و يره.

القسم الثاني: من ال يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بالنون الصحابي، أبو مويهبة 
يم عن ، أبو األب-رحمه هللا-ودفن هناك  ،صحابي، أبو شيبة الخدري الذي قتل في حصار القسطنطينية
من فو،  وحة، ومنهم من يقول بالتاء المثناةأنس، أبو بكر بن نافع شيخ مالك، أبو النجيب بالنون مفت

 ومة.مضم
 ت جيب نعم.، ت جيب

في شيخ ابن وهب، والموقف محل ة وقِّ وهو مولى عبد هللا بن عمرو، أبو حرب بن أبي األسود، أبو حريج المَ 
 بن مصر.

، أبو تراب لقباً  :ويقال له ،ا لقٌب، مثاله: علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسنالثالث: من له كنيتان احداهم
انه كان يغضب من ذلك،  :حتى قيللقب، يكنى بربي عبد الرحمن وأبو الاناد  ،أبو الاناد عبد هللا بن ذكوان

عشرة أوالد رجال، أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بربي عبد الرحمن وأبو الرجال لقٌب له؛ ألنه كان له 
أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد، أبو اآلذان الحافظ عمر بن ابراهيم يكنى بربي بكر ولقب بربي 

أبو حاام اآلذان لالبر أذنيه، أبو الشيخ األصبهاني الحافظ هو عبد هللا وكنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب، 
 العبدوي.
 .العبدري 

 طالب: العبدوي 
 ؟ه عليهانب ؟يش عندكإ

 في طبعة الشيخ شاالر الى العبدري. (ب)في نسخة  تحرفت طالب:
 الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص وأبو حاام لقب، قاله الفلالي في األلقاب.

وأبي الوليد، وكان عبد هللا العمري يكنى بربي القاسم  ان كابن جريج كان يكنى بربي خالدالرابع: من له كنيت
 عبد الرحمن، قلُت: وكان السهيلي يكنى بربي القاسم وبربي عبد الرحمن. فتركها واالتنى بربي

كنى أبو بكر وأبو  لي النيسابوري حفيد الفراوي ثَلثبن أبي المعا ل ابن الصَلح: وكان لشيخنا منصورقا
 الفتح وأبو القاسم، وهللا أعلم.
أو أالثر، مثاله ايُد بن حارثة مولى ولالن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان  ،الخامس: من له اسٌم معروف

أبو عبد  :وقيل ،أبو ايد :وقيل ،أبو خارجة :، وقد اختلف في كنيته فقيل-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 ه.، يطول استقصاؤ وهذا كثيرٌ  ،أبو محمد :وقيل ،هللا



في اسمه واسم اختلف  -رضي هللا عنه-القسم السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه، كربي هريرة 
أبيه على أايد من عشرين قواًل، واختار ابن اسحا،: أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد 

 الحاالم، وهذا كثيٌر في الصحابة فمن بعدهم.
شعبة،  :عشر قواًل، وصحح أبو ُارعة وابن عبد البر أن اسمه ر بن عياش اختلف في اسمه على أحدأبو بك
 ، ورجحه ابن الصَلح قال: ألنه روي عنه أنه كان يقول ذلك.ان اسمه كنيته :ويقال

 :وقيل ،ُعمير :وقيل ،مهران :اسمه :قيل (سفينةفي اسمه وفي كنيته، وهو قليل كد)السابع: من اختلف 
 أبو البختني. :وقيل ،أبو عبد الرحمن :وكنيته قيل ،صالح

 مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة الثامن: من اشتهر باسمه وكنيته كاألئمة األربعة، أبو عبد هللا
 النعمان بن ثابت، وهذا كثير.

وكان اسمه معينًا معروفًا، كربي ادريس الخوالني عائذ هللا بن عبد  ،التاسع: من اشتهر بكنيته دون اسمه
سلم بن هللا، أبو مسلم الخوالني عبد هللا بن ثوب، أبو اسحا، السبيعي عمرو بن عبد هللا، أبو الضحى م

 شراحيل بن آدة، أبو حاام سلمة بن دينار، وهذا كثيٌر جدًا. ،صبيح، أبو األشعر الصنعاني
معرفة األسماء والكنى، بعضهم ينبغي العناية به من قبل طالب العلم ال سيما الذي يزاول تخريج ودراسة 

وهما في الحقيقة واحد، أو  ،اثنان ويكنى في إسناد آخر فيتوهم الباحث أنهما ،األسانيد؛ ألنه قد يسمى في إسناد
مثل هذا ينبغي العناية  كنية كر له أكثر من كنية واكتنى بأكثر منيكون مشتهر بكنية وله كنًى أخرا، أو من ذ  

به، لكن من كان عمدته الكتب دون الحفظ الكتب موجودة فيها هذه األشياء، وحينئٍذ يكون ضبطه ضبط كتاب، 
 يشتغل به.و كثير ممن يزاول هذا الفن ويعانيه وهللا المستعان، وهذا حال 

 الحاالم وابن منده"و "صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدوالبي وأحمد يقول: 
"طريقتهم أن يذكروا الالنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم  في األسماء والكنىجمع من أهل العلم صنفوا 
يعني األصل في الكتاب الكنى واألسماء تأتي تبعًا، بخالف كتب من يختلف فيه"  من ال يعرف اسمه، ومنهم

ويحال على من عرف اسمه وترجم له  ،الرواة والرجال األصل االسم ثم تذكر الكنى، وتفرد الكنى في آخر الكتاب
 باسمه في ضمن الكتاب.

 طالب:.......
ال وقف بالهاءوداسه، منده، و    .انطق جرب ،صل وا 

 :.......طالب
 وخالص ترتاح. ، انطق، منده سكنإيه، انطق ،إيه

 طالب: منده.....
 .سكن وامش  

أحدها من ليس له اسم سوى الالنية كربي بكر ، يقول: قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصَلح الى أقسام عدة"
إضافة إلى أبي  أحد الفقهاء السبعة، يكنى بربي عبد الرحمن أيضًا" ..بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.



ال ما له اسم؟ اسمه كنيته، كثير من الرواة  بكر وال يعرف له اسم، أبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود له اسم وا 
 وحينئٍذ ال يعرف. ،الذين اشتهروا بالكنى تضيع األسماء، ويموت االسم ويتواطأ الناس على تركه

نَّى بالتشديد أو كَ َنى أو ي  ك  وهل ي   بي محمد أيضًا""وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حام المدني يكنى بر
 بالتخفيف؟

 طالب:.......
ال تخفيف الدليل؟...  ؟تشديد وا 

 طالب:.......
 لكن أنت ويش قريت؟

 طالب: بالتشديد.
 ويش الدليل على أنه بالتخفيف؟

 طالب:.......
 يش؟االسم واللقب واإل

 .يةطالب: الالن
تدل على أنه بالتخفيف، ولو كان بالتشديد لصارت كنَّى  ؟كنية، ها :إذا قلت .،.يش؟ على أنهإتدل على  ،الكنية

 .-إن شاء هللا-ي كنّ ي تكنية، على كل حال األمر سهل 
وممن ليس له اسم سوى كنيته فقم أبو بَلل األشعري عن شريك و يره... كان يقول: اسمي كنيتي، وأبو "

إذا كان االسم هو الكنية يعرب بالحروف  ،إذا كانت اسمه تم"حصين بن يحيى بن سليمان الرااي شيخ أبي حا
ال بالحركات؟  وا 
 طالب:.......

 تجي؟ ،حدثني أبوك بالل   بالحركة؟
 طالب:.......

جاء  :أو بحركة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الكسرة المناسبة لمضافة، وحينئٍذ تقول
ذهبت  إلى أبي ظبي؟ أو زرت  أبا ظبي ممكن؟ المقصود أنه  :أبو ظبي، تقول :ورأيت أبو بالل مثل ،أبو بالل

ال حركات؟  إذا كان هذا االسم علم تعربه بالحروف وا 
 طالب:.......

 ....إذا كان في صورة المضاف إليه ال يمكن اإلعراب بالحركات، ما تقول: حدثني أبو بالل  
 طالب:.......

يمنع من ظهورها اشتغال المحل بالجرة المناسبة  -المقدرة-من ظهورها  وال مانع من إعرابه بحركة يمنع
 .ةضافلم

 طالب:.......
 يش اللي يمنع؟ ما في ما يمنع.إ



أبو حريز،  ،أبو النجيب ،أبو شيبة ،أبو مويهبة "من ال يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه منهم أبو أناس"
وبضبطها، ال بد من معرفتها مضبوطة، ومثلها  ،بد من العناية بهاال  -هذه األعالم-المقصود أن هذه األمور 

تقانها أولى من العناية بالمتون  ال تكتب مهملة؛ ألنه ال يعدم من يقرأها خطًأ؛ ألن العناية باألسانيد وضبطها وا 
عليها وال يستدل  ،حروف، لماذا؟ ألن األسماء توقيفيةالأقصد من حيث الشكل، من حيث الضبط ضبط الكلمة ب

تقول: أبدًا يمكن أن و بيدة مثاًل في السند تجتهد بما قبلها وما بعدها، يعني ما تفهم من السياق، إذا جاءك عَ 
وتضبطه ما يجيء، فمثل هذا ينبغي أن يعتنى به، لكن الكالم اللي هو متن يمكن أن يستدل على ضبط  ةبيدع  

ن كان هي ،الكلمة بما قبلها وما بعدها  األصل وهي اللب الذي من أجله اعتني باإلسناد. فأمرها أسهل، وا 
"ويقال له: أبو  ،قواًل واحداً  علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن"، مثل "الثالث: من له كنيتان احداهما لقب

بهذه الكنية،  -عليه الصالة والسالم-فأيقظه النبي  ،وعلق به التراب ،ألنه نام في المسجد ))قم أبا تراب(( تراب"
كنّ ي بأبي الرجال، طيب أبو األشبال من أبو  ،الزناد، أبو الرجال له عشرة أوالد كلهم رجال سمي بأبي الرجالأبو 

أبو عيون لسعة في  ؟أبو ا ذان، أكثرهم ما يقول حاألشبال؟ هو أحمد شاكر الذي معنا، أبو تميلة يحيى بن واض
ا كثير ال سيما من كان يكنى في أول األمر قبل الزواج عينه، هذا أبو ا ذان لكبٍر في أذنيه، من له كنيتان وهذ

في االسم، كان يجري وكان أعزب فيه قوة وشجاعة على أن يكنى بما  ، ثم لما تزوج ما صار له استقاللبكنية
 شاء، لكن لما صار له شريك في التسمية قد يعدل عن رأيه.

 طالب:.......
من له اسم معروف واكتني بكنيته  ،كان مما يدل على عيب.. إذا كان هذا مما يكرهه صاحبه من التنابز إذا

"اختلف في اسمه واسم أبيه اجتمع له كنيتان أو أكثر، من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة، يقول: و 
وهذا الخالف في اسمه واسم أبيه، والمعروف أن  ،أوصلها بعضهم إلى الثالثين على أايد من عشرين قواًل"

عشر  لى أحدد أكثر أهل العلم أنه عبد الرحمن بن صخر، أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه عالمرجح عن
 شعبة. :قواًل، رجح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه

فضاع االسم وضاعت الكنية، كما أنه إذا  ( اشتهر باللقبسفينةفي اسمه وفي كنيته، وهو قليل كر) من اختلف
 إلى آخره. ..صالح :وقيل ،عمير :اللقب والعكس، وقيل اشتهر بالكنية ضاع االسم وضاع

لكن النعمان  ،من اشتهر باسمه وكنيته كاألئمة األربعة، هل في أحد يخفى عليه اسم أحمد أو الشافعي أو مالك
لكن اسمه  ،شهرته بكنيته ؟شهرته بالنعمان مثل شهرة مالك أو محمد بن إدريس الشافعي ؟بن ثابت من يعرفه

وهو من أئمة الحنابلة من  ،الخطاب ياشتهر بأبهاه؟  ؟أهل العلم، أبو الخطاب الكلوذاني اسمهمعروف عند 
 ؟ما هو محفوظ عندكم ؟ما هو بمحفوظ عندكم ......؟صاحبهاه؟ أين  كبارهم

 طالب:.......
 إال محفوظ.

 طالب:.......
كنيتهم أبو عبد هللا، قال واحد من  واحد يدرس طالبه يقول: من العجيب أن األئمة األربعة كلهم ،اسمه محفوظ

 حتى أبو حنيفة يا شيخ. الطالب الصغار:



وكان اسمه معينًا معروفًا كربي ادريس الخوالني عائذ هللا بن عبد هللا، أبو  ،من اشتهر بكنيته دون اسمه..."
السبيعي عمرو بن أبو اسحا، " ثوب ومع ذلكم األسماء معروفة عبد هللا بن ،شهرتهما بالكنية مسلم الخوالني"

حدثني أبو حازم، يعني كل ما مر أبو حازم،  عبد هللا، أبو الضحى مسلم بن صبيح، أبو األشعث الصنعاني"
أبو حازم كذا، حدثني أبو حازم كثير في األسانيد، معروف من  :دائمًا نقول ؟سلمة بن دينار :في األسانيد نقول
 رجال الشيخين.
 طالب:.......

ال ال؟ والذي يروي عناسمه إيش؟ سلمان، سلمان إيش؟ مولى عز  هريرة الذي يروي عن أبي هاه؟  ه؟ة صح وا 
وهذا معروف في  ،يروي عن سهل بن سعد، الذي يروي عن سهل بن سعد اسمه سلمة بن دينارسلمة بن دينار 
 أبو حازم العابد المعروف. ،علمه وعبادته

 الكنية: النوع الحادي والخمسون: معرفة من اشتهر باالسم دون 
, وقد ذكر الشيخ أبو عمرو وهذا كثير جداً النو  الحادي والخمسون: معرفة من اشتهر باالسم دون الالنية، "

ممن يكنى بربي محمد جماعة من الصحابة, منهم األشعث بن قيس, وثابت بن قيس, وجبير بن مطعم, 
 بن بحينة, وعبد هللا بن جعفر, والحسن بن علي, وحويطب بن عبد العاى, وطلحة بن عبيد هللا, وعبد هللا

وعبد هللا بن ثعلبة بن صعير, وعبد هللا بن ايد صاحب األذان, وعبد هللا بن عمرو, وعبد الرحمن بن عوف, 
 وكعب بن مالك, ومعقل بن سنان.

وكان ينبغي أن  ،ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جداً ، وذكر من يكنى منهم بربي عبد هللا وأبي عبد الرحمن
 ."من األقسام المتقدمة في النو  قبله عاشراً  هذا النو  قسماً  يكون 

هذا النوع في معرفة من اشتهر باالسم، يعني األصل أن اإلنسان يشتهر باالسم، هذا هو األصل، وهذا كثير  
جدًا؛ لماذا؟ ألنه األصل، فإذا اشتهر اإلنسان باالسم قل من يعرف الكنية إال من يعتني بالشخص، مثل ما 

 رنا عن قتادة كنيته ها؟ذك
 طالب:.......

قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب نعم، قد ذكر أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة 
منهم األشعث بن قيس إذا ذكر ذكرت الكنية ثم ذكر تحت كل من يكنى بهذه الكنية سهل حفظها، مع أن ضبط 

يعني أسماء األعالم إال مع المران والمدة الطويلة،  ،باألمر السهل من الصعوبة بمكان ليس همالرجال وحفظ
شروح كتب الحديث التي تعتني بضبط الرواة  ،ولعل من أقصر ما يسهل حفظ األعالم وضبطهم قراءة الشروح

ري لما ال، ولذا إرشاد السا ،ينساهو وذكر أخبارهم وتعتني بالتكرار، ما يترجم للراوي في أول موضع  ،والتراجم لهم
تنتهي من الكتاب تكون ضبط رجال الصحيح كلهم، قراءة مجرد قراءة إمرار في إرشاد الساري تضبط رجال 

بينما كثير  من الشراح يضبط في أول ه في كل موضع، للقب والكنية ويضبطالبخاري كلهم؛ ألنه يكرر االسم وا
 ثم يحيل على ذلك. ،مرة بالتفصيل ثم يذكره باختصار مرة ثانية

واألصل أن يعرف  ،يندر أن يوجد شخص ما له كنية عرف باسمه "ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدًا"قول: ي
 اإلنسان باسمه، ويندر أن ال توجد له كنية فيعتنى بذلك.



 إيش لونه ويش يكفيه من ساعة؟ هاه؟
 طالب:.......

 وعصر االثنين ما يكفي........ ما هو بشيء.
 طالب:.......
إن شاء -عدل؟ عصر االثنين  -إن شاء هللا-ما يمديه، ال ما يجي السبت ما يجي، عصر االثنين إيش هو؟ ال 

 .-هللا تعالى
 لّ  وسلم على عبدك ورسولك محمد.اللهم ص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (19للحافظ ابن كثير ) شرح كتاب اختصار علوم الحديث

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
كما يحب ربنا ويرضى، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل حمدًا طيبًا مباركًا فيه

 برحمتك يا أرحم الراحمين.وصحبه أجمعين، اللهم ا فر لنا ولشيخنا والسامعين 
 النوع الثاني والخمسون: معرفة األلقاب:

وقد صنف في ذلك  ير واحد, منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن النو  الثاني والخمسون: معرفة األلقاب، "
 .ثم أبو الفضل ابن الفلالي الحافظ ،وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع ،الشيرااي 

ذا كان اللقب ، ن أن هذا اللقب لغير صاحب االسمن ال يوفائدة التنبيه على ذلك أ  "..وا 
 مطبوع في مجلدين ومحقق. ،والحافظ ابن حجر "نزهة األلباب في األلقاب" وكتابه مطبوع ،ابن الجوزي أبو الفرج

ذا كان اللقب مكروهًا ال" ذم ال على وجه ال ،ى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتميياوا 
 ."وهللا الموفف للصواب ،واللما والتنابا

نعم إذا كان اللقب مكروه كاألعمش واألعرج واألعمى، وما أشبه ذلك فأهل الحديث إنما يذكرونه لتمييزه عن 
ذا لم يمكن إال بهذا ولم يقصد  غيره، ولم يقصدوا في ذلك عيبه وشينه، إذا أمكن تعريفه بغير هذا فهو األولى، وا 

 .-إن شاء هللا-العيب لهذا الراوي فإنه يدخل، وال بأس به حينئٍذ بذلك الشين و 
 ان قبيحان معاوية بن عبد الالريم الضالرجَلن جليَلن لامهما لقب :قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري "

نما ضل في طريف مكة نما كان ضعيفاً  ،وعبد هللا بن محمد الضعيف ،وا   ."في جسمه ال في حديثه وا 
للقب معاوية بن عبد الكريم الضال، يعني الذي ال يعرف سبب التلقيب يسيء الظن بهذا الرجل، بل قد هذا انعم 

صفة و نسأل هللا العافية، فهو قدح  شديد،  ،الضالل قدح في الراوي  :يطرح روايته؛ ألن الضالل شين، أقول
ومثله أيضًا الضعيف عبد ضال، : الاليهود ومن اهتدا بهديهم الضالل، لكنه ضلَّ في طريق مكة ضاع فقيل له

 :كم على هذا الراوي بأنه ضعيف، فينبغي أن يقرن اسمه بدرجته، فإذا قيلهللا بن محمد الضعيف ظنَّ أنه ح  
وهو ثقة، كما قال البخاري ومسلم وغيرهم في أبي الحجاج  :محمد بن عبد هللا الضعيف من أجل التعريف قيل

ة؛ ألن كونه شاعر أو وصفه بالشعر يدل على أنه ممن يقول ما ال الشاعر عن أبي الحجاج الشاعر وهو ثق
تقانه. ،يفعل، أنه يتزيد ويقول ما ال واقع له  وال حقيقة له، فأردف بما يدل على ثقته وضبطه وا 

ن م بعيداً  صالحاً  أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي, وكان عبداً  وهو عارم :قال ابن الصَلح: وثالث"
 .."ندر ُ ، فاسدعارم الشرير الالعرامة, وال
كب على هذا العبد الصالح أبو النعمان محمد بن الفضل من شيوخ البخاري، وأحيانًا لكنه لقب سيء ر  هذا لقب، 

محمد  :حدثنا أبو النعمان، وأحيانًا يسميه باسمه :وأحيانًا يقول ،حدثنا عارم بن الفضل بلقبه :يقول اإلمام البخاري 
 بن الفضل.



لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة, ولمحمد بن جعفر الرااي روى عن أبي حاتم الرااي,  (ُ ندر)"
جعفر بن دران  ، ولمحمد بنولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم األصبهاني و يره

 ."روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم ،البغدادي
ن جعفر شيخ البخاري، ثم تتابع التلقيب به لمن وافقه في االسم محمد بن جعفر هذا اللقب في األصل لمحمد ب

ال فاألصل أن شعبة هو الذي لقَّبه بغ ندر، فيه حركة اسكت يا  ، وفيه مشاغبة وفيه..،في اسمه واسم أبيه، وا 
 غ ندر.

عن مالك والثوري  روى  ،لقٌب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه ")ُ نجار(
وهو أبو عبد هللا محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي  ،و يرهما، و نجار آخٌر مترخر

 ."سنة ثنتي عشرة وأربعمائة
نعم، قد يشترك في اللقب أكثر من واحد الشتراكهم في الوصف، فإن كان ألمٍر خلقي كحمرة الوجنتين ال يلزم 

نما يشتركان في ، ذا وجد هذا الوصف سمي به أو لقب به، وقد ال يشتركان في الوصففيه اتفاق االسم، فإ وا 
 االسم كما تقدم.

 ."وحسن مذاالرته ،لق ِّب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حف ه (صاعقة")
 وحسن مذاكرته ،من شيوخ األئمة لقوة حفظه ،ضابط من شيوخ البخاري في صحيحهعدل حافظ صاعقة نعم 

 وحسن أدائه وانتقائه لأللفاظ سمي صاعقة.
( عبد الرحمن بن رسته)محمد بن عمرو الرااي شيخ مسلم،  (انيد( هو خليفة بن خيا  المؤرخ، )شباب")

 ."محمد بن بشار شيخ الجماعة؛ ألنه كان بندار الحديث (بندار( هو الحسين بن داود المفسر، )سنيدعمر، )
بشار مكثر من الرواية، وبندار المكثر من الشيء، فقد يشتبه بندار بغندر عند  محمد بن ،ألنه مكثر من الرواية

هذا مقصور  ،غندر محمد بن جعفر هذه ما فيها إشكاليعني  ضبط االسمكثيٍر من الطالب، لكن فيه تقارب في 
يخه دود، ومعروف أن بندار هو شيخ البخاري وشمدود وهذا مم، وبندار محمد بن بشار هذا مروهذا مقصو 

 محمد بن جعفر شيخ بندار.
 طالب:.......

 نعم من المكثرين معروف.
 ."لقب أبي الن ر هاشم بن القاسم شيخ اإلمام أحمد بن حنبل (قيصر")

ل من ملك الروم، والسبب أنه أخرج من بطن أمه بما يشبه العمليات ا ن، ولذا يقالقيصر هذا لقب في األصل 
قيصر، فنسبت إليه العمليات، فكل  :فقيل له ،األصل فتح بطن أمه وأخرج منه قيصيرية لهذا؛ ألنه في :عملياتلل

 قيصر. :من أشبهه في هذا قيل له
 "روى عن ايد بن الحباب...، و أحمد بن عمران البصري النحوي  :لقٌب لجماعة منهم (األخفش")

 وي نسبة إلى النحو.ح  سكن الحاء الن
 .."روى عنو  ،وي النحْ  أحمد بن عمران البصري  :لقٌب لجماعة منهم"

 .روا عن زيد بن الحبابمباشرة، روا روا 



 طالب:......
 "ه  ريب الموطر..ول ،ايد بن الحباب"

 عندنا وروى. طالب:
 يش؟ ما في معطوف عليه.، معطوف على إطول روا روا على

عبد المجيد  قال ابن الصَلح: وفي النحويين أخافش ثَلثة مشهورون، أالبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن"
أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه،  :وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني

 ."ومحمد بن يايد المبرد ،أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب :والثالث
ن أشهرهم هؤالء الثالثة، واألخفش إذا أطلق عشر، بل زادهم بعضهم على الثالثة عشر، لك ثالثةاألخافش  نعم

مذهب األخفش، وبهذا يقول األخفش  ،ذكر األخفش ،فهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة إذا أطلق، قال األخفش
ذا أريد غيره قيد، واألخافش كما ذكرنا ثالثة عشر، وأشهرهم هؤالء الثالثة.  هو سعيد بن مسعدة إذا أطلق، وا 

 ؟صالح بن محمد الحافظ.. ادي، )جارة(ابراهيم الحافظ البغدلقٌب لمحمد بن  (مربع")
 مفعول أو اسم الفاعل؟الالمربع بصيغة وزن 

 طالب: مفعول.
ال..الذي مربع ويش معناه؟   ؟عرضه طوله وا 

 طالب: ال.
 يش معنى مربّ ع؟ ترا هم حول بعض مربّ ع ومربَّع كلهم واحد.: مربّ ع، إأو تقول

 طالب:.......
ال مربَّع كلهن تدل على أنه  :سواًء قلتعلى كل حال  باسم المفعول أو اسم الفاعل ما يختلف اللفظ مربّ ع وا 

 سمين، هذا الذي يظهر من اللفظ.
 ."صالح بن محمد بن الحافظ البغدادي. (جارة")

تبعه هذا االسم، وهو إمام حافظ ناقد مشهور من أئمة  : جزرة فلقب،صل هو صحف كلمة خرزة قالنعم األ
ألنه صحف هذه الكلمة، لكن لو رأيت شخصًا  ية والضبط والحفظ واإلتقان، فلقبمن أهل الروا ،جرح والتعديلال

 فالتلقيب ألدنى سبب. ؟يش اللي يمنع: جزرة إيوجد، وقيل له ،لونه يقرب من لون الجزر وهذا يوجد
 ه( علٌي.."م   َ ، )مامحمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضاً  ")كيلجة(
 .لهم بغاددةهؤالء ك

لقُب أبي  (عبيٌد العجلله بين لقبين، ) فيجمع "علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال: عَلن ما مه،
عبد هللا الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضًا، قال ابن الصَلح: وهؤالء القوم الخمسة 

الحسن بن حماد من  (سجادةلقبهم بذلك، )معين، وهو الذي  البغداديون الحفا  كلهم من تَلمذة يحيى بن
عبد هللا بن عثمان شيخ  :لقب جماعة فمنهم (عبدان، والحسين بن أحمد شيخ بن عدي، )أصحاب وكيع

 البخاري، فهؤالء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدًا، وهللا أعلم.



وأنت ال تعرف أنه  ،وبحثت عن اسمه لن تقف عليه لو جاء في سند عند اإلمام البخاري مثاًل حدثنا عبدان،نعم 
 لقب، بحثت عنه في األسماء لن تقف عليه.

أقول: لو بحثت عنه بهذا اللفظ في األسماء لن تجده، ولهذا معرفة األلقاب مهمة عبدان يسمى به، عبد هللا بن 
 .-رحمه هللا-ن أكثر عنهم وهو من شيوخ البخاري الذي ،عثمان العتكي المروزي من ا خذين عن ابن المبارك
 النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف: 

 ."األسماء واألنسابوما أشبه ذلك في  ،النو  الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف"
يعني عندنا مؤتلف ومختلف، ومتفق ومفترق، مؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق، المؤتلف مع المختلف تتفق 

 يختلف في اللفظ. ...الخط وتفترق في النطق...الصورة في 
 ."وتختلف في اللفظ صيغته ،ومنه ما تتفف في الخم صورته"

بخالف ما سيأتي من المتفق والمفترق، اللفظ والنطق واحد، لكن هذا شخص وهذا شخص، محمد بن عبد هللا 
الذي ال يعرف هذا النوع يقع في ال، متفق ومفترق، لكن  ؟األنصاري أكثر من واحد، هذا يسمى مؤتلف ومختلف

 المضحكات على ما سيأتي.
فيه  ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره، ولم يعدم مخجًَل، وقد صنف ،ٌ قال ابن الصَلح: وهو فٌن جليل"

البن ماالوال على اعواا  فيه، قلُت: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن  (اإلالمالكتٌب مفيدة من أالملها )
تابًا قريبًا من اإلالمال فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد هللا البخاري من المشايخ المترخرين كتاٌب مفيٌد نقطة ك

 "أيضًا في هذا الباب، ومن أمثلة ذلك..
كالهما  (تبصير المنتبهوالحافظ ابن حجر ) (،المشتبه) -رحمه هللا-مما يفيد في ذلك كتاب الحافظ الذهبي 

 مطبوع.
مارةومن أمثلة ذ" م وسَلم، وُعَمارة وعِّ  ."لك: سَل 

يقولون: ساّلم كله بالتشديد ما عدا والد عبد هللا بن سالم، عبد هللا بن سالم الصحابي المعروف،  يطلقون قواعد
م الخالف فيه قائم بين أهل العلم هل هو بالتخفيف أو بالتشديد وما عدا ذلك  ؟وأما شيخ البخاري محمد بن سالَّ

 كله بالتشديد.
 حااٌم وحرام، عباس وعياش،  ن ام وعث ام، بشار ويسار، بشر وبسر، بشير ويسير ونسير."

( سورة 9)] }ن َواْلَقَلمِّ َوَما َيْسُطُروَن{ وهو يصلي -تعالى رحمه هللا-قطني فرد عليه الدار قرأ قارئ قطن بن بشير 
 كل.بها مش ذه أمرها إذا لم يعتنَ يعني نسير وليس بشير، فمثل ه [القلم
 "ب اد وُعَباد..حارثة وجارية، جرير وحريا، حبان وحيان، رباح ورياح، سريج وشريح، عِّ "
 .بَّادعَ ، بَّادعَ 

 طالب: مكسورة عندي.
قيس يقول:  الذي ال يعرف هذا ،عبَّاد هو الجادة، وع َباد قيس بن عباد معروف ،هذا الجادة بَّادعَ  ،بَّادعَ ال غلط 

 دة.يمشي على الجا ،بَّادبن عَ 
 "ب اد وُعَباد ونحو ذلك، وكما يقال: العنسي والعيشي..عَ "



 مثل ما يقال: َعبيدة وع بيدة، هذا باب  مهم جدًا يقبح بطالب العلم جهله.
  ..."يلِّ وكما يقال: العنسي والعيشي والعبسي، الحم ال والجمال، الخيا  والحنا  والخبا ، البا ار والبااا، اأُلبُ "

 .األ ب لّ ي
 "...والنصري، الثوري والتواي واأليلي، البصري  ُبل ِّياألُ "

 شددها والتوَّزي.
اي، الُجريري والَجريري والحريري، "  الَسلمي والُسلمي..."الثوري والتو 

لمي نسب ليم، مكسور الثاني يفتح في الَسلمي نسبة إلى بني َسل مة مكسور الثاني، والس  النسبة، َسل مة ة إلى س 
 ملكي وهكذا. :مر بن عبد البر الَنَمري، مثلها إذا نسبت إلى الملك تقولع وأبهو النمر َنَمري،  َسَلمي، َنم رة

وهللا تعالى  ،وهو كثير، وهذا انما يضبم بالحفظ محررًا في مواضعه ،وما أشبه ذلك ،الهمداني والهمذاني"
 ."وبه المستعان ،المعين الميسر

 لمتفرق من األسماء واألنساب:النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق وا
 سماء واألنساب"النو  الرابع والخمسون: معرفة المتفف والمتفر، من األ"

عرفنا أن النوع السابق في اللفظ نفسه، وهذا في من سمي به هذا اللفظ، و هذا النوع يختلف عن النوع السابق، 
ن كان ،هناك تتفق الصورة في الخط إن كان فيه اختالف ال بد إما في  د..،لم يكن هناك عاد اختالف ال ب وا 

لكن المسمى به مختلف، وقد يركب من النوعين نوع  ،النقط أو في الشكل، لكن اللفظ يختلف، وهنا اللفظ واحد
 على ما سيأتي. ،لكن.. ،ثالث تكون الصورة واحدة

وقد ذكره الشيخ أبو  معرفة المتفف والمفتر، من األسماء واألنساب، وقد صنف فيه الخطيب كتابًا حافًَل،"
 ": أن يتفف اثنان أو أالثر في االسم واسم األب، مثاله: الخليل بن أحمد ستة..، أحدهاعمرو  أقساماً 

 ؟ستة كلهم يسمى الخليل بن أحمد، على خالٍف في بعضهم هل هو أحمد أو محمد أبوه
صلى هللا عليه -ٌد بعد النبي وهو أول من وضع علم العروم، قالوا: ولم يسم  أح ،أحدهم: النحوي البصري "

ابن معين، وقال  يره: سعيد بن   أبا السفر سعيد بن أحمد في قولبرحمد قبل أبي الخليل بن أحمد اال -وسلم
 "الثاني: أبو بشر الماني..، وهللا أعلم، ُيحمد
و بضع العروض أالخليل بن أحمد، الثاني ممن يسمى بالخليل بن أحمد بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي وا :اسمه

 بشر المزيني بصري اسمه الخليل بن أحمد أيضًا.
 "وعنه عباس العنبري وجماعة، والثالث: أصبهاني.. ،بصرٌي أيضًا، روى عن المستنير بن أخبر عن معاوية"

 يعني ممن يسمى بالخليل بن أحمد.
 "روى عن روح بن عبادة و يره، والرابع: أبو سعيد.."

ن كان الحافظ العراقي  الخليل بن محمد في التقييد واإليضاح على ابن  :رجح أن اسمه -تعالى رحمه هللا-وا 
 الصالح المرجح عنده أنه الخليل بن محمد.

 "والرابع: أبو سعيد.."
مي بالخليل بن أحمد أبو سعيد السجزي   يعني الرابع ممن س 



 "..ن ابن خايمة وطبَقَته.روى عوالرابع: أبو سعيد السجاي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخرسان، "
 ه.عن ابن خزيمة وطبقت  وطبقت ه، 

وروى عنه  ،الخامس: أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله ،هروى عن ابن خايمة وطبقتِّ "
 "البيهقي..

 الخليل بن أحمد.بالخامس والسادس ممن يسمى 
 سفراييني، ودخل بَلد األندلس.السادس: أبو سعيد البستي أيضًا شافعٌي أخذ عن الشيخ أبي حامد اال"

 "القسم الثاني: أحمد بن جعفر بن حمدان..
البهذا التركيب: أحمد بن جعفر  ال اثنين وا  كل  منهم يسمى أحمد بن جعفر بن  ؟أربعةثالثة،  بن حمدان، واحد وا 

 حمدان.
 ..."وري ينُ أربعة: القطيعي والبصري والدِّ "

 .ري يَنوَ الد  ، ري يَنوَ الد  
يَنَوري " أبو العباس األصم وأبو عبد  ،محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان من نيسابور شافعيان ،والطرسوسي الدِّ

 "هللا بن األخرم..
 .أكثر ما يقول: حدثنا محمد بن يعقوب ،من شيوخ الحاكم في المستدرك

 طالب:.......
 ر.يَنوَ الد   :ري، بلده يقال لهايَنوَ ري إيه، الد  يَنوَ الد  
 "الجوني اثنان..الثالث: أبو عمران "

 يعني بهذه الكنية وهذه النسبة أبو عمران الجوني اثنان.
أبو بكر بن عياش ثَلثة: سى بن سهل يروي عن هشام بن عروة، اثنان: عبد الملك بن حبيب تابعٌي، ومو "

 توفي سنة أربع  ومائتين، وآخر حمصٌي مجهول. ،والُسلمي الباجدائي صاحب  ريب الحديث ،القارئ المشهور
 الرابع: صائح بن أبي صالح أربعة.

وهو شيُخ البخاري، واآلخر  ،الخامس: محمد بن عبد هللا األنصاري اثنان، أحدهما المشهور صاحب الجاء
 ."يتحرر بالعمل والالشف عن الشيء في أوقاته ،الشعب بربي سلمة، وهذا باٌب واسع كثير ضعيٌف يكنى

حدثنا سعيد  ،وهذا حدث وال حرج فيه، يعني حينما يقال: حدثنا محمد ،يبدأ من الموافقة في االسم األول إذا أهمل
هذا يتفق فيه خالئق، ثم تضيق الدائرة إذا اتفق االسم مع اسم األب، فالن بن فالن يشترك فيه  ،حدثنا..
نه لكنهم أقل من االشتراك في إهمال االسم األول فقط، ثم إذا صار االسم ثالثيًا قل االشتراك مع أ ،مجموعة

 موجود، ثم إذا صار رباعيًا قلَّ أيضًا، واالشتراك في خمسة أسماء نادر جدًا وقد يوجد، قد يوجد لكنه نادر  جدًا.
 النوع الخامس والخمسون: نوع  يتركب من النوعين قبله:

يص تلخلبغدادي فيه كتابه الذي وسمه بد)النو  الخامس والخمسون: نوٌ  يتركب من النوعين قبله، وللخطيب ا"
لي بفتح العين جماعة، وموسى بن ُعلي بضمها مصرٌي يروي عن ( مثاله: موسى بن عَ المتشابه في الرسم

 "الحجااي.. ليوثور بن ايد الدي ،، ومنه الُمخرمي والَمخرمي، ومنه ثوُر بن يايد الحمصينالتابعي



اشتراك من النوعين، فهو مؤتلف  التوافق في االسم واسم األب مع اختالف يسيٍر كما في المؤتلف والمختلف ففيه
يش؟ عدم التطابق في اللفظ، وهو متفق ومفترق باعتبار أن هذا يطلق على شخص وذاك إومختلف من جهة 

 يطلق على شخص آخر.
 "وأبو عمرو  الشيباني النحوي اسحا، بن مرار.."

 في مقدمة التهذيب لألزهري مراد. إسحاق بن مرار هذا اسمه، وجاءت تسميته
 بدل الراء. طالب:

في سنة كم؟ تو  ،بدل الراء دال، وال يظهر أن هذا تصحيف، هكذا وضعه األزهري نفسه، األزهري معروف متقدم
 سنة ثالثمائة واثنين وثمانين تقريبًا. في القرن الرابع، تقدم

 طالب:.......
 يش ينضبط؟إ

 طالب:.......
بط بالحروف  . هاه؟لكن.. ،ما ض 

 طالب:.......
ال لو القفطي فسرإيه،  في تسميته مراد،نه تصحيف، لماذا؟ ألن القفطي ذكر أن العلماء انتقدوه ما يحتمل أ  وا 

 إن األزهري صحف والد أبي عمرو الشيباني. :، القفطي في إنباه الرواة قال..االسم
 طالب:.......

 نعم إيه.
 "عمرو بن ارارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو بن ارارة الحدثي.."

 ......طالب:.
 وين؟

 طالب:.......
 ن مرار.ما تدري، أسهل م ،ما تدري 

 ..طالب:..... قديم....
 ... اسم مفعول من اإلرادة.....
 "وعمرو بن ارارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي.."

 النوع السادس والخمسون: في صنٍف آخر ممن تقدم:
ونه في المتشابهين في االسم واسم األب أو ومضمالنو  السادس والخمسون: في صنف  آخر ممن تقدم، 
 النسبة مع المفارقة في المقارنة هذا متقدم وهذا مترخر.

 "..خااعي "يايد بن األسود: "مثاله
 المتفق والمفترق؟ ،الرابع والخمسون  ،يش الفرق بينه وبين النوع الذي قبل قبلهإ

 طالب:.......



 .وهنا الزمن ،ما فيه إال االسم، هناك أقران
ويايد بن األسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام, وهو الذي  ،خااعي صحابي "مثاله: يايد بن األسود
 ".استسقى به معاوية.

سكن الشام من العباد من الصالحين، استسقى به  ،يزيد بن األسود هذا الجرشي من كبار التابعين مخضرمنعم 
رحمه -عد ذلك قال: فضحتني يا معاوية، وسأل الوفاة فمات أمره أن يدعو ودعا الناس وراءه، لكنه ب ،معاوية

 .-هللا
الدمشقي تلميذ األوااعي وشيخ  الوليد بن مسلم، فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود وأما األسود بن يايد"

 ولهم آخر بصري تابعي. ،اإلمام أحمد
وهم البخاري في تسميته له في  وقد ،رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي و يرهبن فرما مسلم بن الوليد 

 ."وهللا أعلم (،الوليد بن مسلمبد)تاريخه 
 مقلوب، مسلم بن الوليد سماه الوليد بن مسلم. سماه

ومي ِّا بين المتقدم والمترخر من هؤالء بيانًا  ،قلُت: وقد اعتنى شيخنا الحافظ الماي في تهذيبه ببيان ذلك"
 ."وهلل الحمد (،التالميلتابي )دُت عليه أشياًء حسنًة في كحسنًا، وقد ا 
 طالب:.......

 وين؟
 طالب:.......

 وهذا متقدم وهذا متأخر. ،ال، يوضح في الترجمة أن هذا غير ذلك ،ال
 طالب:.......

 له في الكتب الستة بس. له في الكتب الستة، الذي لم يروَ  اللي ما روواالتمييز 
 طالب:.......

 الء.إيه، إنما ذكر لتمييزه عن هؤ  ،إيه
 النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم:

المنسوبون الى أمهاتهم  :أحدها، وهم أقسامالنو  السابع والخمسون: معرفة المنسوبين الى  ير آبائهم، "
ن كمعاذ ومعوذ ابني عفراء, وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر, وأمهم هذه عفراء بنت عبيد, وأبوهم الحارث ب

 فاهلل أعلم. ،عوف :وقيل ،عون  :عوذ, ويقالوهو ولهم آخر شقيف لهما  ،رفاعة األنصاري 
 "..بَلل بن حمامة المؤذن

 هذا بعد ما رجعت إلى أبيه، تقدم في... ،عوف أو عون أو عوذ على الخالف في اسمه
 طالب:.......

 نعم. ،في باب اإلخوة واألخوات ،تزوجت..
 ".أبوه رباح. بَلل بن حمامة"
 وهؤالء أمهم عفراء. ،حمامة هأم



في  يبته,  -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا  , وقد كان يؤم أحياناً ابن أم مكتوم األعمى المؤذن أيضاً "
 "..اسمه :قيل

 إذا سافر. -عليه الصالة والسالم-يستخلفه النبي 
 ".عمرو بن قيس, وقيل  ير ذلك. :عبد هللا بن اائدة, وقيل : اسمهقيل"

 ؟يش؟ ابن أمّ  مكتوم اسمه عمرو بن قيسقيل: اسمه اسم إ
 وقيل  ير ذلك. ،عمرو بن قيس :طالب: وقيل

 هو عمرو بن قيس؟ :عبد هللا بن أمّ  مكتوم يمكن أن يقال :ابن أمّ  مكتوم يمكن هو، لكن إذا قيل :قيل يعني إذا
 طالب: ال، اسمه عبد هللا بن عمرو.

 واختلف في اسمه على ما تقدم. ،أمه أو باعتباره اشتهر بنسبته إلى
 ،سهيل بن بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان, واسم بيضاء دعد، األتبية صحابي :عبد هللا بن اللتبية وقيل"

أبوه عبد هللا بن المطا  م هي أمه, و اشرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الش، واسم أبيهم وهب
 "دي..سوأبوه مالك بن القشب األ عبد هللا بن بحينة وهي أمه،، الالندي
التشهد األول، عبد هللا  -في الصحيحين -عليه الصالة والسالم-لما ترك النبي  ،راوي حديث سجود السهويعني 

ال عبد هللا بن مالك.بن بحينة   عرف بأمه وا 
 السجود.الب:.....ط

 نعم.
: واسمها ،بعدهم محمد بن الحنفيةومن التابعين فمن أمه، وأبوه بجير بن معاوية، وهي  ،سعد بن حبته"

 "..-رضي هللا عنه-المؤمنين علي بن أبي طالب  خولة، وأبوه أمير
 .-ارضي هللا عنه-نسب إلى أمه للتمييز بينه وبين إخوانه الذين هم من فاطمة 

 ومن كبار الصالحين. ،أئمة الحديث والفقه ، وهو أحداسماعيل بن ُعلية هي أمه، وأبوه ابراهيم"
وقد كان مبتدعًا يقول  ،: فرما ابن ُعلية الذي يعاو اليه كثيٌر من الفقهاء فهو ابراهيم بن اسماعيل هذاقلتُ 

 "بخلف القرآن.
وهما في الحقيقة واحد، هو المحدث الفقيه من كبار الصالحين،  ،مشى على أنهما اثنان -رحمه هللا-المؤلف 

 .-رحمه هللا-وتاب منها  ،وحصلت منه هذه الهفوة والزلة
 "ابن هراسة.."

لية؛ ألنه يكره نسبته إلى أمه. :يقول: الذي يقال له -رحمه هللا-اإلمام أحمد   ابن ع 
 "ابن هراسة.."

 لحظة، نعم.
 طالب:.......
 ؟يش تسوي إال بأمه، ما يعرف إال بها، إ الذي يقال له كما قال اإلمام أحمد؛ ألنه ما يعرف :لكن لو قيل



هي أمه، واسم أبيه  قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: ،ابراهيم بن هراسة ابن هراسة هو أبو اسحا،"
ومن هؤالء من قد ينسب الى جدته كيعلى بن ُمنية، قال الابير بن بكار: هي أم  أبيه أمية، وُبشير بن سلمة، 

عهدًا شيخنا  والخصاصية أم جده الثالث، قال الشيخ أبو عمرو: ومن أحدث ذلك ،الخصاصية اسم أبيه معبد
أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي، ُيعرف بابن سكينة، وهي أم  أبيه، قلُت: وكذلك شيخنا العَلمة أبو 

وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَلم بن أبي القاسم بن  ،العباس بن تيمية هي أم  أحد أجداده األبعدين
 .-قدس هللا روحه-محمد بن تيمية الحراني 

وهو راالٌب على البغلة يركضها -يوم حنين  -صلى هللا عليه وسلم-كما قال النبي  ،من ينسب الى جده ومنهم
صلى هللا -وهو رسول هللا  أنا ابن عبد المطلب(( ،))أنا النبي ال كذبيقول:  -الى نحر العدو وهو ينوه باسمه

 محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب. -عليه وسلم
وأول من ُلق ِّب برمير األمراء  ،وهو عامر بن عبد هللا بن الجراح الفهري أحد العشرة وكربي عبيدة بن الجراح

 .-مارضي هللا عنه-بالشام، وكانت واليته بعد خالد بن الوليد 
ابن أبي  عبد الملك بن عبد العايا بن جريج،مجمع بن جارية هو مجمع بن يايد بن جارية بن جريج هو 

 ،أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد األئمة بي ذئب،ب محمد بن عبد الرحمن بن أذئ
ا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة ابراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذ

أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس  أخواه عثمان الحافظ والقاسم،
 األعلى الصدفي. بن عبد

هو وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الالندي البهراني، واألسود  ،وممن نسب الى  ير أبيه المقداد بن األسود
 وهو ربيبه فتبناه فنسب اليه. ،وكان اوو أمه ،بن عبد يغوث الاهري ا

 ."ينار بن واصلالحسن بن دينار هو الحسن بن واصل، وديناٌر اوو أمه، وقال ابن أبي حاتم: الحسن بن د
نسأل -وال إشكال فيها، لكن من انتسب إلى غير أبيه  ،النسبة إلى غير األب كثيرة، أما إلى الجد فكثيرة وسائغة

نسأل هللا العافية، جاء فيها الوعيد الشديد، من انتسب  ،مع علمه بذلك هذه كبيرة من كبائر الذنوب -هللا العافية
 ر مواليه.أو من انتسب إلى غي ،إلى غير أبيه

معروف مات أبوه وهو صغير فرباه عمه  مثل واحدأحيانًا يكون الشخص ربيب عند أحد فيشتهر به فينسب إليه، 
اسم الولد؟ قال: عبد هللا، وأنت  يش: إوهو في البادية، ذهب به عمه إلى المدرسة لما بلغ ست سنوات فقال له

، وحاول ابن أخيه، وهو إلى ا ن وهو على عمه وهو ليس بابن له هو ،يش اسمك؟ فالن، سجله على اسمهإ
 ما أدرك شيء.الظاهر أنه  التغيير

ال سيما إذا انتسب متبرئًا من أبيه، أو متبرئًا  -نسأل هللا العافية-المقصود أن مثل هذا كبيرة من كبائر الذنوب 
 نسأل هللا العافية. ،ه الكفرمن قبيلته وعشيرته ومواليه، جاء الوعيد الشديد في الحديث الصحيح، بل أطلق علي

 يش السبب؟طالب: يا شيخ عفا هللا عنك ا
 وين؟

 طالب:.......



-هذا كفران النعمة، األب له نعمة عظيمة على ولده، بل هو أولى الناس بشكره بعد هللا  ؟يعني عظم هذا الذنب
 على رخصه لديه.فكونه ينتسب إلى غيره دل ، -سبحانه وتعالى
 طالب:.......

 إيه.
 طالب:.......

 .ال بأس على كل حال المحرم ما يرتكب بأدنى سبب، ال يبيحه إال ضرورة إذا وجدت هناك ضرورة
 .م األب، األبناء يغيرون اسم األبب يا شيخ تغيير اساتسطالب: لالن  ير االن

 وين؟
 طالب: يغيرون اسم أبوهم.

ال.. ؟وبالفعل تغير اسمه هو  ؟عرف أنهم غيروا اسمه وا 
 في يا شيخ.طالب: تو 

 وليش يغيرون؟
 ينسب اليهم.... يحلف االسم هذا. طالب: ما ير بون باالسم،

المقصود إن كان االسم مما ينبغي تغييره يغير في وقت أبيهم ال بأس، لكن التغيير من غير مبرر ورد فيه 
 النص الشديد كما هو معروف.

زيدًا من الناس أبوه الحقيقي، أن ظم منه لو أنكر وهذا أحد احتماالت الحديث أن النسبة في االسم فقط، لكن أع
وهو يعلم ذلك هذا يدخل دخواًل أوليًا في النص، واألول النسبة في االسم فقط مع  ،إن أباه الحقيقي فالن :وقال

 ،وانتسب إلى غير أبيه في الظاهر يتناوله النص ،وأنه ولد رشدة لفالن بن فالن ،اعترافه واعتقاده أن أبوه فالن
 نسأل هللا العافية. ،يقول: ال، ليس بأٍب له -نسأل هللا العافية-نه أخف ممن لك

 النوع الثامن والخمسون: في النسب التي على خالف  ظاهرها:
 ،وذلك كربي مسعود عقبة بن عمرو البدري  "النو  الثامن والخمسون: في النسب التي على خَلفِّ  اهرها:

 "فنسب اليها. انما سكن بدراً  :قالواف فه الجمهور, وخالاعم البخاري أنه ممن شهد بدراً 
 بل سكن بدرًا فنسب إليها. ،البخاري ذكره في الصحيح ممن شهد بدر، والجمهور على خالف قوله

نما"  "..سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم وا 
 لم يكن من تيم أنفسهم نزل فيهم فنسب إليهم.

نما" نال فيهم  ،أبو خالد الداالني بطن من همدان، ن موالي بني مرةليهم, وقد كان منال فيهم فنسب ا وا 
نما كان من موالي بني أسدأيضاً  عبد الملك بن أبي ، اي انما نال شعب الخوا بمكةابراهيم بن يايد الخو ، , وا 

 ."وهم بطن من فاارة نال في جبانتهم بالالوفة. ،سليمان العرامي
 جبانة. :انة ما يتعلق بالجنائز والمصلى والمقبرة كلها يقال لهاالجبانة مصلى الجنائز كما هو معروف، الجب



 أحمد بن يوسف السلمي، ل عندهم بالبصرةوهو باهلي لالنه نا ،قي بطن من عبد القيسوَ محمد بن سنان العَ "
حفيد و  ،وكذلك حفيده أبو عمرو اسماعيل بن نجيد السلمي ،ولالنه نسب الى قبيلة أمه ،هو أاديو شيخ مسلم 

 ".بو عبد الرحمن السلمي الصوفي.هذا أ
 صاحب الطبقات وغيره.

نما هو م ،ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس للاومه له" وخالٌد الحذاء انما ولى لعبد هللا بن الحارث بن نوفل، وا 
 ."ويايد الفقير؛ ألنه كان يرلم من فقار  هره.عندهم،  قيل له ذلك لجلوسه

ل، وعبد هللا بن محمد الضعيف، ويزيد الفقير إال أن هناك له أثر في وهو شبيه بمعاوية بن عبد الكريم الضا
 الرواية، هنا ال أثر له في الرواية.

 النوع التاسع والخمسون: في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء:
 وقد صنف في ذلك الحافظ عبد لمبهمات من أسماء الرجال والنساء:في معرفة ان: النو  التاسع والخمسو

وهذا انما يستفاد من رواية أخرى من طر، الحديث, ، البغدادي و يرهماوالخطيب  ،الغني بن سعيد المصري 
أنهم مروا " :وحديث أبي سعيد ،هو األقر  "يا رسول هللا الحج كل عام? :قال أن رجَلً : "كحديث ابن عباس

 .."بحي قد لدغ سيدهم فرقاه
 ؟ هو األقرع

 طالب: هو األقر .
ال ما عندك؟ابن حابس و   ا 

 طالب: ما عندي ابن حابس.
في أشباه لهذا  ،هو أبو سعيد نفسه "رجل منهم أنهم مروا بحي  قد لدغ سيدهم، فرقاهسعيد: " وحديث أبي"

 "..وقد اعتنى ابن األثير في، كثيرة يطول ذكرها
المبهمات في األسانيد  في الوقوف على المبهم ال سيما إذا كان في اإلسناد،مهم  ،المبهمات هذا نوع  مهمنعم 

ومعرفة  ،ال يمكن التصحيح والتضعيف ومعرفة درجة الخبر إال بعد الوصول إلى اسم هذا المبهم ،مهمة  جداً 
حاله، أما اإلبهام في المتن فأمره أخف، وقد يكون األولى عدم ذكره، قد ال يذكر هذا المبهم وال يعتني به النقلة 

 سترًا عليه.
 طالب:.......

 مقصود أنه أحيانًا قد ال يحتاج إلى ذكره سترًا عليه، أما في اإلسناد فال بد من الوصول إلى اسمه.النعم 
بتحريرها, واختصر الشيخ محيي الدين النووي كتاب  (جامع األصول) :أواخر كتابه وقد اعتنى ابن األثير في"

 ".الخطيب في ذلك.
دادي مجلد كبير مطبوع، أيضًا النووي له كتاب، الحافظ عبد للخطيب البغ (األسماء المبهمة في األنباء المحكمة)

 ،المتن واإلسنادمن......  له كتاب، الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي له كتاب مستفادأيضًا الغني بن سعيد 
 وهو أجمع كتاب في الباب.

 طالب: ابن الحافظ العراقي يا شيخ؟



 ابن الحافظ العراقي.
قليل الجدوى بالنسبة الى معرفة الحكم من الحديث, ولالنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين  وهو فنٌ "

 ."و يرهم.
 نعم، هو قليل الجدوا بالنسبة لمبهمات المتن، أما بالنسبة لمبهمات اإلسناد فأمر  ال بد منه.

أو عن أبيه أو عمه أو أمه  كما اذا ورد في سند عن فَلن ابن فَلن, ،في اسناد وأهم ما فيه ما رفع ابهاماً "
فهذا أنفع ما في  ،أو ممن ين ر في أمره ،هو ثقٌة أو ضعيف من طريف  أخرى، فإذا فوردت تسمية هذا المبهم

 ."هذا النو .
 وهذا أمر  ال بد منه، إذا وجد مبهم في السند ال بد من الوقوف على اسمه وعلى حاله؛ ليتم الحكم عليه.

 وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم: النوع الموفي ستين: معرفة
ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من  :النو  الموفي ستين: معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم

 كذاب أو مدلس, فيتحرر المتصل والمنقطع و ير ذلك.
ه أو ال ؟ يمكن لقاؤ لم يعاصره معرفة التواريخ من أهم المهمات، كيف تعرف أن هذا الراوي عاصر هذا الراوي أو

قد يكون بينهما مدد متطاولة وأنت ال تدري، فالتاريخ أمر  ال بد منه، وأول من بدأ التاريخ عمر بن  ؟يمكن
، حلول الدين سنة ستة عشرة، لما جيء له بصك مكتوب  فيه دين، حلوله في شعبان -رضي هللا عنه-الخطاب 

ال افي شعبان، شعبان إ  لجاي؟ ما هو بمشكل؟يش؟ الماضي وا 
 طالب: اال مشكل.

رضي هللا -وجعل الهجرة هي رأس هذا التاريخ، وجعل المحرم هذا رأس السنة  ،مشكل، فأمر بوضع التاريخ
 .-عنه
 ."لما استعمل الرواة الالذب استعملنا لهم الترريخ. :قال سفيان الثوري "

 يفتضحون. ،بعد ذلك يكتشفون و  ؟ومتى مات شيخك ؟متى ولدت
لما قدم علينا محمد بن حاتم  :وقال الحاالم ،ا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنينال حفص بن  ياث: اذوق"

 "..الالشي
 كش.من الكشي أو الكسي بالسين المهملة، لكن األكثر على أنه 

انه ياعم أنه  :فحدث عن عبد بن حميد سرلته عن مولده؟ فذكر أنه ولد سنة ستين ومائتين, فقلت ألصحابنا"
 منه بعد موته بثَلث عشرة سنة.سمع 

 :شخصان من الصحابة عاش كل منهما ستين سنة في الجاهلية وستين في اإلسَلم, وهما :قال ابن الصَلح
وحكي عن ابن اسحا، أن حسان بن ثابت بن المنذر  ،-مارضي هللا عنه-حكيم بن حاام وحسان بن ثابت 

 "..ام عاش كل منهم مائة وعشرين سنةا بن ح
ال  ؟ حرامحزام وا 

 طالب: حاام.
 هؤالء األربعة كل واحد منهم عاش مائة وعشرين سنة، لكن ولد حسان كم عاش؟ ؟كذا



 .طالب: عاش......
 ما عاش، يؤمل آمال أجداده األربعة كلهم ماتوا أبو مائة وعشرين، أظن ما بلغوا وال النصف.

 أقل. ،طالب: وال
أمه أو خاله أو عمه أو كذا، ويقول: نحن من أناس تطول  فاإلنسان قد يعتمد على سن أبيه أو سن إيه نعم،
وهللا  ؟ويتمادا في المخالفات والتفريط، وال يدري متى يحل به األجل ،فيعلق على ذلك ا مال ،أعمارهم

 المستعان.
نسأل هللا -بلغ الستين من العمر وهو لم يتزوج وال يصلي  -نسأل هللا العافية والسالمة-شخص من المعاصرين 

يختم لك  بلغه الستين، تزوج تذكر، صل  وعذر هللا المرئ ذهب إليه قريب  له وقال له: أنت ا ن ستين ف -العافية
مائة وعشرين،  ألنه من أقاربه، يقول: عمره يسأل هذا الشخص ؟بخير، قال: ال، أبي كم عمره يوم مات أبوي 

ا المائة، فإحنا من ناس أعمارهم يش؟ المهم كلهم جاوزو كم؟ مائة وخمسة عشر، وعمي مدري إ وخالي
وهو  ،فلما جاءت الجمعة األخرا بلغه نبأ وفاته ،كلمه عصر الجمعةالعظيم يقول: إنه  سبحان هللا ،.....طوال

 نسأل هللا حسن الخاتمة، فال يعول اإلنسان على مثل هذه األمور. ،على حاله
 ومررررن سررررار نحررررو الرررردار سررررتين حجررررةً 

 ن قررررررد  فقررررررد حرررررران منرررررره الملتقررررررى وكررررررأ   ج
 جج

قد بلغ شخص الثالثة ، -صلى هللا عليه وسلم-تين؟ ثالثة وستين عمر محمد أكثر من سويش وصل خالص، 
هو من  -رحمه هللا-ثاني اسمه نوح، توفي  خالص استعد، قال: ال، لنا نبي والستين فقيل له: هذا عمر نبيك

: لنا توفي في العام الماضي، يقول ،-هرحمة هللا علي-لكن صاحب فكاهة دعابة  ،ومن خيارهم ،طالب العلم
 نبي ثاني اسمه نوح.

 طالب:.......
 ، غفر هللا لنا وله.هللا المستعان، رحمه هللا ،.... خمسين عاملدعوة هذا... ل.....

 ."وال يعرف هذا لغيرهم من العرب :قال الحافظ أبو نعيم"
 عة ماتوا على مائة وعشرين.يعني األربعة جميعًا، جد األب والجد واألب واالبن كل األرب

نما أراد أن أربعة نسقاً م  قد عُ : قلتُ " وعشرين سنة يعيش كل منهم مائة  ر جماعة من العرب أالثر من هذا, وا 
 البحراني اإلجما  على أنه عاش.." وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يايد، لم يتفف هذا في  يرهم

 يش معنى البحراني؟البحراني إ
 .....طالب:..

 يش معنى بحراني؟ها؟ إ
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

النسبة إلى البحرين بحراني هذا هو الصحيح، إيه لكن نسبة إلى البحرين بحراني،  ؟بحرانيإيش تسمونه...... 
ال كيف يقول  ؟بحراني واسم أبوه يزيد يجتمع :كما حققه كثير من أهل العلم، وا 



 ."العباس بن يايد البحراني اإلجما  على أنه عاش مائتين وخمسين سنة وأما سلمان الفارسي فقد حكى"
 لكن الزيادة محل الخالف. ،هذا المتفق عليه

 -رحمه هللا-واختلفوا فيما ااد على ذلك الى ثَلثمائة وخمسين سنة، وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصَلح "
توفي وهو بن ثَلث  وستين سنة على  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ،من الناست أعيان وفيا

 "المشهور..
، ومن قال الستين حذف الثالث ستين :قيل -عليه الصالة والسالم-في وفاته : خمسة وستين، وقيل ،ستين :قيل

وسنة الوفاة وجبرها، والجماهير على أنه ابن ثالٍث  ،خمس وستين وعد سنة الوالدة وجبرهاألنها كسر، ..... 
 كر وعمر.وستين سنة كأبي ب

سنة احدى عشرة من الهجرة، وأبو بكر عن ثَلث   ،على المشهور يوم االثنين الثاني عشر من ربيع األول"
 وستين أيضًا في جمادى سنة ثَلثة عشرة، وعمر عن ثَلث  وستين أيضًا في ذي الحجة سنة ثَلث  وعشرين.

كما بسطنا ذلك في  ،من مكة الى المدينةقلُت: وكان عمر أول من أرخ التاريخ اإلسَلمي بالهجرة بالنبوية 
 وكان أمره.." سيرته، وفي كتابنا التاريخ

وهو من أجل كتب التاريخ وأوثقها، صاحبه إمام ثقة يعتمد عليه في  (البداية والنهاية) :التاريخ المسمى كتاب
ه من أوثق التواريخ وأجلها لكن ،ويجعلون العهدة على الرواة ،النقل، إال أن التواريخ تجمع، هم يذكرون األسانيد

 وأنفعها وأنفسها.
بلغ  :وقيل ،وكان أمره بذلك في سنة ستة عشرة من الهجرة، وقتل عثمان بن عفان وقد جاوا الثمانين"

التسعين في ذي الحجة سنة خمس  وثَلثين، وعلي في رمضان سنة أربعين عن ثَلث  وستين في قول، 
وثَلثين، قال الحاالم: سن  كٌل منهما أربٌع وستون سنة، وتوفي سعٌد  وطلحُة والابير قتَل يوم الجمل سنة ست  

وكان آخر من توفي من العشرة، وسعيد بن ايد سنة احدى  ،عن ثَلث  وسبعين سنة خمس  وخمسين
وله ثَلٌث أو أربٌع وسبعون، وعبد الرحمن بن عوف  عن خمس  وسبعين، سنة اثنتين وثَلثين، وأبو  ،وخمسين

 .-م أجمعينرضي هللا عنه-وله ثماٌن وخمسون  ،مانية عشرةعبيدة سنة ث
قلُت: وأما العبادلة فعبد هللا بن عباس سنة ثمان  وستين، وابن عمر وابن الابير في سنة ثَلث  وسبعين، وعبد 

 "هللا بن عمرو  سنة سبع  وستين..
فلذا لم يعده  ،مسعود تقدمت وفاته وهؤالء تأخرت وفياتهم حتى احتاج الناس إلى علمهم فنقلت مذاهبهم، أما ابن

ن قاله الجوهري، وغلط في ذلك ،اإلمام أحمد من العبادلة  له أوهام الجوهري. ،وا 
ه منهم، وقد كانت وفاته " وأما عبد هللا بن مسعود فليس منهم، قاله أحمد بن حنبل خَلفًا للجوهري حيث عد 

ة، سفيان الثوري توفي عو ذاهب الخمسة المتبثالث أصحاب المسنة احدى وثَلثين، قال ابن الصَلح: ال
 تين ومائة وله أربٌع وستون سنة.."بالبصرة سنة احدى وس
ثرم انقررض مذهبره كراألوزاعي، الطبرري  ،له مذهب انقررض تبعره أنراس إلرى القررن الثالرث ،له مذهب سفيان الثوري 

ولررررم  ،األئمررررة المتبوعررررون ء هررررم هررررؤال  لظاهري له أتباع، المقصودأيضًا صار له مذهب متبوع وانقرض، داود ا



مررذاهب أهررل السررنة الررذين يعتررد بهررم فرري اإلجمرراع والخررالف، وأمررا مررا عررداهم فررال مررن األربعررة  يبررَق مررن المررذاهب إال
 .مبه ةعبر 
وقد جاوا الثمانين، وتوفي أبو حنيفة ببغداد  ،وتوفي مالُك بن أنس بالمدينة سنة وتسعين وسبعين ومائة"

بعون سنة، وتوفي الشافعي محمد بن ادريس سنة أربع  ومائتين عن أربع  وخمسين سنة خمسين ومائة  وله س
 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة احدى وأربعين ومائتين عن سبع  وسبعين سنة.

قلُت: وقد كان أهل الشام على مذهب  األوااعي نحوًا من مائتي سنة، وكانت وفاته سنَة سبعين وخمسين 
 "وله من العمر بضٌع وستون، وكذلك اسحا، بن راهويه.. ،ساحل الشام ومائة ببيروت من

يعتمدون في ذلك و اسم من أسماء الشيطان،  (ويهإن ) :يه، ويقولون و  : راهَ ون يقول راَهَويه راَهَويه.... المحدثون 
 فطويه.ون ،هو راهويه مثل سيبويه -عند أهل اللغة والنحو-على خبٍر ضعيف، لكن الجادة عندهم 

 :يقال لهم ،كذلك اسحا، بن راهويه قد كان امامًا متبعًا له طائفٌة يقلدونه ويجتهدون على مسلالهو "
 اإلسحاقية، وقد كانت وفاته سنة ثمان  وثَلثين ومائتين عن بضع  وسبعين سنة.

عيد  ة أربع  وتسعين ومائة، ومات ليلةالبخاري ولد سن :قال ابن الصَلح: الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة
خرتنك، ومسلُم بن الحجاو توفي سنة احدى وستين  :الفطر سنة ست  وخمسين ومائتين بقرية  يقال لها

 ، الترمذي بعده برربع سنين سنةومائتين عن خمس  وخمسين سنة، أما أبو داود سنة خمس  وسبعين ومائتين
 "تسع  وسبعين، أبو عبد الرحمن النسائي سنة ثَلث  وثَلثمائة..

 هو آخرهم.
والسنن  ،قلُت: وأبو عبد هللا محمد بن يايد بن ماجه القاويني صاحب السنن التي ُكم ِّل بها الالتب الستة"

 "وكذلك شيخنا الحافظ الماي.. ،األربعة بعد الصحيحين التي اعتنى برطرافها الحافظ ابن عساالر
أول من أدخل ابن هو طراف وفي األ ،أول من أدخل ابن ماجه في الستة أبو الفضل بن طاهر في شروط األئمة

أو هو الموطأ إلمامة مؤلفه  ؟هل هو ابن ماجه لكثرة زوائده على الخمسة ،ماجه، والخالف قائم في السادس
 المقصود أن المسألة خالفية بين أهل العلم. ؟أو الدارمي أيضًا لكثرة صحيحه وعلو إسناده ؟وكثرة الصحيح فيه

 "جالها وأطرافها وهو كتاٌب مفيد قوي  التبويب في الفقه..وكذلك شيخنا الحافظ الماي اعتنى بر "
كتاب  مفيد يعني كتاب ابن ماجه، فيه أحاديث كثيرة زائدة على ما في الكتب الخمسة، وتراجمه مفيدة تدل على 

ن كان الضعيف فيه كثير. ،قوٍة في فقهه  وا 
 .-رحمهم هللا تعالى-ثَلث  وسبعين ومائتين  "وقد كانت وفاته سنة

قطني توفي سنة خمس  فهم في أعصارنا، أبو الحسن الدار قال الخامس: سبعٌة من الحفا  انتفع بتصاني
 "وثمانين وثَلثمائة عن تسع  وسبعين سنة، الحاالم..

لكن يحتاج إلى أهل يطالع فيه  ،علله ال نظير له في الدنيا (السنن)و (العللما )قطني ال سيالدار  انتفع بتصانيفه
 وينتفع منه.

 ."الحاالم أبو عبد هللا النيسابوري توفي في صفر سنة خمس  وأربعمائة وقد جاوا الثمانين.."



لكن إنما ينتفع به المتأهل  شيء كثير، ينوفيه من الصحيح الزائد على الصحيح ،كتاب  نافع (المستدرككتابه: )
 لتساهله الشديد.

وسبعين سنة، الحافظ أبو نعيم  عن سبع بن سعيد المصري في صفر سنة تسع وأربعمائة بمصرعبد الغني "
 وتسعون سنة. ست األصبهاني سنة ثَلثين وأربعمائة وله

 ن عبد البر النمري توفي سنة ثَلث وستين وأربعمائة عن خمسومن الطبقة األخرى الشيخ أبو عمرو ب
 ."وتسعين سنة..

 ؟(ثم( ما هو موجودة عندكم )ثمألنه يأتي بالعطف بر) لو قدم قبله البيهقي
 نعم. (ثم)طالب: اال 

 ؟قالكذا 
 طالب: ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي.

ن تقدمت لعله نظر إلى الوالدة، ال شك أن والدة ابن عبد البر قبل   وفاته.البيهقي وا 
ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة ثمانين وخمسين وأربعمائة عن أربع  وسبعين "

 ."سنة..
البيهقي بعد ابن عبر البر وقبله بالوفاة و  (ثم: )يقتضي الترتيب، قد يقول قائل كيف يقول (ثمالعطف بر)يعني 

فتكون  ،سنةم في الوالدة، عمره خمسة وتسعين خمس سنوات، لكن كأنه نظر إلى الوالدة ابن عبد البر متقد
 ؟والدته سنة ثمان وستين وثالثمائة، والبيهقي..

 طالب:.......
 كم؟
 ب:.......طال

صير ...، ستة وسبعين يصير ميالده، يأربعة وسبعين سنة عمره توفي في سنة ثمان وخمسين، أربعة وعشرين
 ثالثمائة وستة وسبعين.

 "وستين وأربعمائة عن احدى وسبعين سنة.. توفي سنة ثَلث ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي"
 افظ المغرب وهذا حافظ المشرق في سنة واحدة.ابن عبد البر ح ،وفاة واحدةالمن العجائب 

وال سيما عند أهل الحديث  ،قلُت: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤالء جماعٌة اشتهرت تصانيفهم بين الناس"
وقد توفي سنة ستين وثَلثمائة صاحب المعاجم الثَلثة و يرها، والحافظ أبو يعلى الموصلي  ،كالطبراني

 "..األئمة. ماموا   والحافظ أبو بكر الباار
 ،وأفادت األمة من تصانيفهم ،هؤالء ال شك أنهم نفعوا ،والبزار سنة اثنتين وتسعين ومائتين ،.... سبع وثالثمائة

 فاإلشادة بهم مناسبة، ليسوا بأقل ممن ذكر.
ماُم األئمة محمد بن اسحا، بن خايمة توفي سنة احدى عشر وثَلثمائة صاحب الصحيح..."  "وا 

 بن حبان ا تي.ال ، أنواع التقاسيمصحيح ابن خزيمة مأنواع التقاسي



وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضًا، وكانت وفاته سنة أربع  وخمسين وثَلثمائة، "
 "والحافظ..

د موجو اللكن الربع  ،يعني ابن خزيمة وابن حبان أولى بالذكر من الحاكم، ابن خزيمة ثالثة أرباع الكتاب مفقود
 مطبوع ومتداول.و ، ابن حبان موجود ترتيبه -إن شاء هللا-فيه خير 

 والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الالامل، توفي سنة سبع  وستين وثَلثمائة."
 النوع الحادي والستون: في معرفة الثقاة والضعفاء من الرواة وغيرهم:

وهذا الفن من أهم العلوم وأعَلها يرهم، النو  الحادي والستون: في معرفة الثقاة والضعفاء من الرواة و 
 ."وأنفعها, اذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه.

ن المقبول والمردود، ال وسيلة إال ذلك، معرفة ثقة والتمييز بي، الضعيف من هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الصحيح
 الرواة وضبطهم وضعفهم.

والبن حبان كتابان نافعان  ،حاتمأبي ة من أنفعها كتاب ابن كثير  كتباً  وحديثاً  وقد صنف الناس في ذلك قديماً "
 ".وكتاب الالامل البن عدي. ،واآلخر في الضعفاء ،في الثقاة :أحدهما

والحكم عليهم مؤلفات نافعة كتواريخ يحيى بن معين، وسؤاالت  ،وتراجمهم ،نعم صنف الناس في تواريخ الرجال
، كتب ال يستغني عنها طالب علموالتعديل البن أبي حاتم كل هذه رح اإلمام أحمد، وتواريخ البخاري أيضًا، الج

ابن عدي له الكامل كتاب  نفيس، الحافظ وله المجروحون،  ، ابن حبان أيضًا له الثقاتفيهاألئمة كلها أقوال ا
كتب الاجم الذهبي له الميزان، ابن حجر له لسانه، الحافظ عبد الغني المقدسي له الكمال في أسماء الرجال في تر 

 ،وتقريب التهذيب له، والتذهيب للحافظ الذهبي ،الستة، وتهذيبه للحافظ المزي، وتهذيب تهذيبه البن حجر
وأن يطلع على ما فيها من أقوال  ،والكاشف له، والخالصة للخزرجي، هذه كتب ينبغي أن يعتني بها طالب العلم

ال فليقلد.في الرواة جرحًا وتعدياًل، فإن كان متأهاًل للموازنة   بين هذه األقوال والترجيح بينها فال بأس، وا 
وتاريخ دمشف للحافظ  ،والتواريخ المشهورة, ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب"

 .".أبي القاسم بن عساالر
 ،تواريخ تعتني بالرواة ،تاريخ قزوين ،تاريخ بخارا  ،تاريخ دمشق ،تاريخ أصبهان ،نعم هذه التواريخ تواريخ بغداد

وما قيل فيهم جرحًا وتعدياًل، وتذكر بعض عواليهم وما أشبه ذلك وأخبارهم، هذه كتب ينبغي لطالب العلم العناية 
بها؛ ألنها يوجد فيها ما ال يوجد في كتب الرجال، ال سيما إذا كان الرجل من غير رواة الكتب الستة، ففي 

 يخ البلدان.الغالب يوجد في هذه التواريخ توار 
ومياان شيخنا الحافظ أبي عبد هللا اللهبي، وقد جمعُت بينهما  ،وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاو الماي "

 (التالميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيلالتعديل عليهما في كتاب  وسميته: بد)وادُت في تحرير الجرح و 
ليس الالَلم في جرح  الرجال على وجه النصيحة هلل وكذلك المحدث، و  ،وهو من أنفع شيء للفقيه البار 
 "ولرسوله ولالتابه وللمؤمنين بغيبة.



، فالن فالن يكذب ،فالن ضعيف :هؤالء أئمة كبار أهل التحري والورع وقعوا في الناسيقول:  ألن بعض الناس
اجب إال به، بل هو هذا من النصيحة، هذا ما ال يتم الو  :فالن كذا، ويش معنى الغيبة؟ نقول ،ديثيسرق الح

 واجب على األمة أن تتصدا لمثل هذا، وقد قام به األئمة خير قيام.
بل يثاب متعاطي  ،وليس الالَلم في جرح الرجال على وجه النصيحة هلل ولرسوله ولالتابه وللمؤمنين بغيبة"

حديثهم ون هؤالء الذين تركت ذلك اذا قصد به ذلك، وقيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يك
صلى هللا عليه -ك يوم القيامة؟ قال: ألن يكون هؤالء خصمائي أحب الي من أن يكون رسول هللا خصماء
، -وسلم وسمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتاللم في بعم الرواة فقال له: أتغتاب  خصمي يومئذ 

تصدى للالَلم في الرواة شعبة بن فقال له: ويحك هذا نصيحة ليس هذا  يبة، ويقال: ان أول من  ؟العلماء
الحجاو، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تَلمذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو 

 ."بن علي الفَلس و يرهم
تكلم قبلهم من الصحابة لكن شيء يسير جدًا، ومن التابعين كابن سيرين على نطاق ضيق جدًا؛ لعدم الحاجة 

وهذا أصل في هذا  ،يعني نقد الرجل ))بئس أخو العشيرة((قال:  -عليه الصالة والسالم-النبي إلى الكالم، 
 وهللا المستعان. ،الباب، لكن هؤالء تكلموا في الرواة بشكل عام، كلما ازدادت الحاجة زاد الكالم

))الدين : -معليه السَل-وقد تاللم في ذلك مالٌك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال "
 ."لما بينهما من العداوة المعلومة قد تاللم بعضهم في  يره فلم يعتبرو  النصيحة((

وهذا  ،بعضهم من بعض التشفيبين الكالم الذي باعثه النصيحة وبين الكالم في األقران،  يميزون  نعم أهل العلم
ن كان نادر جدًا جدًا، يعني وبين النسائي لما تكلم في أحمد  حاالت يسير بين مالك وابن إسحاق،حصل في  وا 

بن صالح المصري لسبب من األسباب هذا ال يقدح فيهم؛ ألن وقوع الهفوة من الشخص من الذي يسلم من 
 من غيره. هويميزون ،مثل هذا ال يعول عليه عند أهل العلم عان،من الذي يسلم من الهوا، لكن هللا المست ،الخطأ

وقد وسع السهيلي  ،د بن اسحا، في اإلمام مالك، وكذا كَلم مالك فيهوقد ذكروا من أمثلة ذلك كَلم محم"
 ."القول في ذلك، وكذلك كَلم النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه

 آخر عمره:ي والستون: في معرفة من اختلط في النوع الثان
 ي والستون: في معرفة من اختلم في.."النو  الثان"

بل روا عنه وخرج، النسائي  ،لما منعه الحارث بن مسكين من سماع الحديث ما تكلم فيه -ه هللارحم-النسائي 
حمد بن صالح ولم يوافق عليه، بالنسبة للحارث بن مسكين ، لكن هذا اجتهاده بالنسبة ألمعروف في شدة الورع

نه بدون صيغة، ال سارية ويسمع الحديث ويروي عاليجلس وراء  ،منعه من حضور الدرس فكان يروي عنه
 مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع. وال حدثنا إنما يقول: الحارث بن ،أخبرنا؛ ألنه ممنوع من اإلخبار :يقول

 طالب:.......
 يش فيه؟إ

 طالب:.......



ولذا ال بد من الموازنة  ،على كل حال هناك هفوات وقعت من األئمة لكن باعثهم في ذلك النصيحة، واجتهدوا
 أنه ال يتفق اثنين أو ثالثة على تضعيف ثقة أو العكس. -سبحانه وتعالى-هم، ومن نعم هللا في أقوال

كعبد هللا بن لهيعة لما ذهبت  ،اما لخوف أو ضرر أو مرم أو عرمفي معرفة من اختلم في آخر عمره "
شك في ذلك  كتبه اختلم في عقله, فمن سمع من هؤالء قبل اختَلطهم قبلت روايتهم, ومن سمع بعد ذلك أو

 ."لم تقبل
هناك من يضعف وهذا هو  ،الرواة الذين اختلطوا في آخر أعمارهم حصل لهم النسيان الكامل أو الخرفنعم 
أما من اختلط اختالطًا  ،لكن هذا ال يؤثر عليه إال إذا كثر ،الغالب أن اإلنسان يضعف في آخر عمرهو  ،الجادة

 (نهاية االغتباط) د االختالط، وهناك كتب ألفت في الرواة المختلطينكليًا فال بد من التوقف عن الرواية عنه بع
ومن  ،ومن روا عنهم بعد االختالط ،ومن روا عنهم قبل االختالط ،وغيره من الكتب تبين الرواة الذين اختلطوا

هو وقبله روايته مقبولة كما  ،بعده، على كل حال من روا بعد االختالط ال تقبل روايتهه و روا عنهم قبل
 معروف.

نما سمع ابن  :خرة عطاء بن السائب وأبو اسحا، السبيعي, قال الحافظ أبو يعلى الخليليروممن اختلم ب" وا 
 ،وسعيد بن أبي عروبة, وكان سما  وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختَلطه ،عيينة منه بعد ذلك

وسفيان بن عيينة قبل  ،النسائي وحصين بن عبد الرحمن قاله ،والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة
وعبد الراا، بن همام قال أحمد بن  ،وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين ،موته بسنتين قاله يحيى القطان

 "...فمن سمع منه بعدما عمي فَل شيء ،فالان يلقن فيتلقن ،اختلم بعدما عمي :حنبل
قد كذلك، إذا سافر دون ، إذا احترق الكتاب وف  ويهمل الحفظ، إذا عمي ضاع ،هذه مشكلة من يعتمد على الكتاب

، لما اعتمدوا على هذه الكتب ،كتبه صار ال شيء، هذه حال كثير من ينتسب إلى العلم في العصور المتأخرة
ال يسار  ورصت هذه الكتب في الدواليب ولهذا يحرص  ،......ال بد أراجع، فإذا عميقال: إذا راح يمين وا 

؛ ألنه يحتاج -جل وعال-بادئًا بكتاب هللا  ،وفي حال الشباب أن يكثر من المحفوظاإلنسان في حال الصحة 
ال يحصل له في كل ظرف، ال يتهيأ له الكتاب، فإذا كان محفوظًا الحمد هلل وجد  ،وقد ال يحصل له ،إلى الكتاب

 الخطب سهل، وهللا المستعان. ،الكتاب أو لم يوجد
ابراهيم الدبري عن عبد الراا، أحاديث  ه الطبراني عن اسحا، بنوقد وجدت فيما روا :قال ابن الصَلح"

 ."منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختَلطه.
وستين وهذا مائتين  يروي عنه الطبراني، وبين الطبراني وعبد الرزاق كم؟ نحو ثالثمائة ،نعم الدبري متأخر جداً 

لم يدرك من حياة عبد الرزاق إال ست  ،بينهماأكثر من قرن ونصف بينهم، والدبري واسطة  وستة أو سبع..،
 سنوات أو سبع، يذكره مثل الحلم، فعله روا عنه بعد اختالطه.

وذكر ابراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حينما مات عبد الراا، ست أو سبع سنين، وعارم اختلم برخرة، "
و بكر بن مالك القطيعي خرف حتى ال وممن اختلم بعد هؤالء أبو كَلبة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأب

 ".يدري ما يقرأ
 



 النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات:
 "النو  الثالث والستون: معرفة الطبقات.."

 ، كتب في االختالط.(نهاية االغتباط(، )االغتباط) ه..... في
ثم التابعون بعدهم  ،دةفمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واح ،اصطَلحي وذلك أمرٌ معرفة الطبقات، "

 "..يستشهدثم من بعدهم كذلك، وقد  ،أخرى 
عليه -نعم منهم من يجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة باعتبار الشرف شرف الصحبة، وأن كاًل منهم لقي النبي 

ن كان الحاكم-عليه الصالة والسالم-وال مفاضلة بينهم من حيث السماع منه  مفاوتة فال -الصالة والسالم  ، وا 
 جعلهم على اثنتي عشرة طبقة.

فذكر  ((ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،خير القرون قرني)) :-عليه السَلم-وقد يستشهد على هذا بقوله "
منهم من و ، ومن الناس من يقسم الصحابة الى طبقات, وكذلك التابعين فمن بعدهم، بعد قرنه قرنين أو ثَلثة

 "..الالتب في هذا ومن أجل ،يجعل كل قرن أربعين سنة
 كون بالزمالء، الطبقة يعني الزمالء.يعني أشبه ما تالطبقة تجمع أقوام متشابهين في السن واألخذ عن الشيوخ، و 
لشيخنا العَلمة أبي  (التاريخ) :وكذلك كتاب ،كاتب الواقدي (طبقات محمد بن سعد)ومن أجل الالتب في هذا "

 ".جداً  مفيد أيضاً  (طبقات الحفا )وله كتاب  ،-رحمه هللا-عبد هللا الذهبي 
الحفاظ كالهما  اريخ اإلسالم، وله أيضًا تذكرةالذهبي تاريخ كبير ت يخ رتبه على الطبقات تاريخ الحافظنعم له تار 
 مطبوع.

 النوع الرابع والستون: في معرفة الموالي من الرواة والعلماء:
فربما نسب أحدهم الى  ،وهو من المهماتعلماء، النو  الرابع والستون: في معرفة الموالي من الرواة وال

نما هو من مواليهم فيميا ذلك ليعلم ،القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة ن كان قد ورد في الحديث ،وا  : وا 
وكذلك أبو  ،وهو موالهم ،وهو سعيد بن فيروا ،ومن ذلك أبو البختري الطائي ((مولى القوم من أنفسهم))

وهو مولى لعبد هللا بن  ،وكذلك عبد هللا بن وهب القرشي ،كذلك الليث بن سعد الفهميو  ،العالية الرياحي
 ".وهذا كثير. ،صالح كاتب الليث

نما مو أبو البختري ليس من طيء  عبد هللا بن وهب كل و  ،كذلك الليثو رياح، ولى، وكذلك أبو العالية ليس من الا 
 هؤالء موالي.

 .."جده األعلى على يد بعم الجعفيينمولى الجعفيين فإلسَلم  فرما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه"
أسلم جد البخاري األعلى  ،ي والي بخارا، وهو جد عبد هللا بن محمد المسندي شيخ البخاري فعنعم يمان الج

 موالهم.هو ليس منهم إنما  ،على يد يمان الجعفي فنسب إلى جعف
نه أسلم على يديه وكان ؛ أل عبد هللا بن المباركوكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب الى والء "

مولى التيميين, وهو حميري  :بالحلف, كما يقال في نسب اإلمام مالك بن أنسالوالء وقد يكون ، نصرانياً 
عند طلحة بن عبد هللا التيمي  كان عسيفاً قد و  ،لهم أصبحي صليبة, ولالن كان جده مالك بن أبي عامر حليفاً 

 ."ذلكفنسب اليهم ك أيضاً 



 نعم أجير عندهم أجير، واألجير إذا طالت المدة عند صاحبه قد يعرف بالنسبة إليه، هذا واضح.
 "..وقد كان جماعة من سادات العلماء في امن السلف من الموالي, وقد روى مسلم"

وحده  أن الشرف شرف النسب إذا لم يصاحبه العمل ال ينفع -سبحانه وتعالى-وهذا من حكمة هللا  ،بل غالبهم
أن برز في العلوم كلها أو جلها  -سبحانه وتعالى-فمن حكمة هللا  ))من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه((

 الموالي على ما سيأتي.
 :في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريف في حج أو عمرة, قال له وقد روى مسلم"

أما اني  :رجل من الموالي, فقال :ومن ابن أباى؟ قال :اى, قالابن أب :أهل الوادي؟ قال علىمن استخلفت 
 ((.ويضع به آخرين ،ان هللا يرفع بهذا العلم أقواماً )): يقول -صلى هللا عليه وسلم-سمعت نبيكم 

 .."عطاء, قال :مكة؟ فقلتأهل من يسود  :وذكر الاهري أن هشام بن عبد الملك قال له
: من الموالي قال: من العرب أم من الموالي؟ قل اللهم إال النخعي  ،كلهمبعده  ، ومثله من يأتي-عطاء-ت 

 إبراهيم.
 :فرهل مصر؟ قلت :مكحول, قال :فرهل الشام؟ فقلت :طاوس, قال :فرهل اليمن؟ قلتقال:  فقلت: عطاء،"

 الضحاك بن :فرهل خراسان؟ قلت :ميمون بن مهران, قال :فرهل الجايرة؟ فقلت :يايد بن أبي حبيب, قال
ابراهيم النخعي, وذكر أنه  :فرهل الالوفة؟ فقلت :الحسن بن أبي الحسن, قال :فرهل البصرة؟ فقلت :مااحم, قال

 "...يقول له عند كل واحد
 كلهم من الموالي إال إبراهيم.قال: فرجت عني،  قال لهلما  م من الموالي إال إبراهيمالمقصود أن كله

": يا اهري وهللا  :من الموالي, فلما انتهى قال :ب أم من الموالي؟ فيقولأمن العر  وذكر أنه يقول عند كل واحد 
يا أمير المؤمنين انما هو أمر  :لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها, فقلت

 .."ومن ضيعه سقم ،نه, فمن حف ه سادهللا ودي
و كان من ولو كان من أشراف الناس، ول ،يعه سقطومن ض ،هذا المقياس، المقياس الدين من حفظه سادنعم 

 هللا المستعان.نسل محمد بن عبد هللا، 
الحسن بن أبي الحسن  :من هو سيد هذه البلدة؟ قال :من أهل البصرة, فقال وسرل بعم األعراب رجَلً  :قلتُ "

حتياجه الى دنياهم, بحاجتهم الى علمه وعدم ا :فبم سادهم؟ فقال :نعم, قال :أمولى هو؟ قال :البصري, قال
 هذا لعمر أبيك هو السؤدد. :فقال األعرابي

 النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم:
وربما  ،وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديثالنو  الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، 

 "..منها معرفة شيخ الراوي ، ترتب عليه فوائد مهمة
ه يعني يسهل عليك الحكم على أنه مكن لقاؤ أو  ،عرفت بلد الراوي وأنه نفس بلد الذي روا عنه أو قريب  منه إذا

فالسلف واألئمة كلهم يحكمون  -رحمه هللا-لم يلقه، أما تباعد البلدان كما نص الحافظ ابن رجب  وألقيه 
 باالنقطاع مع تباعد البلدان.



وقد كانت العرب انما ينسبون الى  ،وهذا مهم جليل ،ه تعين بلديه  الباً فربما اشتبه بغيره, فإذا عرفنا بلد"
فلما  ،القبائل والعمائر والعشائر والبيوت, والعجم الى شعوبها ورساتيقها وبلدانها, وبنو اسرائيل الى أسباطها

 "..جاء اإلسَلم
عاجم ينتسبون إلى البلدان، فالن فالن ثقفي، أما األ ،فالن مخزومي ،نعم العرب تنتسب إلى القبائل فالن قرشي

 هكذا، لما انتشر العرب في البلدان وخالطوا األعاجم انتسبوا مثلهم. ،فالن بغدادي ،فالن خرساني ،نيسابوري 
فمن كان من قرية فله  ،مدنها أو قراها أو الى ،وانتشر الناس في األقاليم نسبوا اليهافلما جاء اإلسَلم "

لى  "..مدينتها ان شاء أو اقليمها, ومن كان من بلدة ثم انتقل منها الى  يرها فله االنتساب اليها بعينها وا 
ن عمم قلياًل وانتسب إلى ما هو أعم من ذلك مما تدخل تحته هذه القرية  ،له االنتساب إليها بعينها إلى القرية وا 

 فال بأس، انتسب إلى اإلقليم األعم ال بأس.
لى مدينتها ان شاء أو اقليمها، ومن كان من بلدة  ثم انتقل  فمن كان من قرية فله االنتساب اليها" بعينها وا 

الشامي ثم العراقي, أو  :االنتساب الى أيهما شاء, واألحسن أن يذكرهما فيقول مثَلً  منها الى  يرها فله
فرالثر, انما يسوغ االنتساب الى البلد اذا أقام فيه أربع سنين  :وقال بعضهم، نحو ذلكالدمشقي ثم المصري, و 

 "..وفي هذا ن ر
هذا اصطالح أنه إذا أقام أربع سنين، لكن أربع سنين يمكن ينتسب في  :التحديد ال دليل عليهم، نعم قد يقال

 عمره إلى عشر من البلدان إذا كان رحال في كل بلٍد يجلس، لكن هذا ال دليل عليه.
 أعلم بالصواب. -سبحانه وتعالى-وهللا وفي هذا ن ر، "

 وله الحمد والمنة. ،سره هللا تعالى من اختصار علوم الحديثما يوهذا آخر 
 وصلى هللا وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 .اللهم صلّ  على محمد ،صلّ  وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صلّ  على محمد
 
 


